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1* VOORWOORD.

•

De Vogelwerkgroep voor het Deltagebied, onder voorzitterschap van Dr. W.J. Wolff,

I

heeft begin 197? besloten medewerking te verlenen aan het uitvoeren van het
Atlasproject in de provincie Zeeland. De technische begeleiding van dit project
kwam tot etand met medewerking van het Delta Instituut voor Hydrobiologiech

I

Onderzoek, het Staatsbosbeheer directie Zeeland en de Rijkswaterstaat Deltadienst
afdeling Milieuonderzoek. De dagelijkse leiding werd veriorgd door H.J.M. Beptist

I

met hulp van regionale contactpersonen.

•

Nadat de Vogelwerkgroep voor het Deltagebied begin 1976 is opgeheven is dit project toch voortgezet.

•

Vanaf eind 1976 heeft P.L. Meininger de technische begeleiding van dit project

I

verder verzorgd. In 1977 zijn de laatste gegevens verzameld, waarna alle gegevens

door
m™^» ~
«„..«- „,•
J- gebundeld,
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door hera
hera zijn
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verwerkt en
en tot.
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g. INLEIDING.
Dit rapport bevat de resultaten van het Ornithologisch Atlasproject in de
provincie Zeeland (figuur i ) t gehouden in de jaren 1973 t/m 1977. Het is bedoeld
om de medewerkers op de hoogte te brengen van de resultaten van de kwalitatieve
broedvogelinventarisatie. Omdat een avlfaunistisch overzicht van de broedvogels'
van de gehele provincie Zeeland tot op heden ontbrak is in de toelichting bij de
verspreidingskaarten getracht enige historische en kwantitatieve aspecten te belichten. Een intensief literatuuronderzoek heeft niet plaatsgevonden en deze
toelichting pretendeert dan ook niet volledig te zijn.
Het is te hopen, dat dit overzicht mag bijdragen tot de stimulering van verder
ornithologiech onderzoek in Zeeland.

1
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Figuur 1« Overzichtskaart van het in dit rapport besproken gebied en omgeving.
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2.1. Het Atlftsproject In Europa*

Het OrnithologiBch Atlasproject In Nederland maakt deel uit van een internatio-

naal opgezet project van het European Ornithological Atlas Coramittee (E.O.A.C.),
dat de samenstelling van een atlas van de Europese broedvogels tot doel heeft*
Sinds 1973 ie in veel Europese landen gewerkt aan landelijke atlasprojecten.
De inventarisaties in België, Nederland en Zwitserland zijn in 1977 be'èindigd,
terwijl de broedvogelatlaesen van Qroot-Brittanië en Ierland, Frankrijk, Denemar-

ken en Duitsland reeds gepubliceerd*zijn. Op de vijfde Internationale Conferentie
over inventarisatie-technieken, gehouden in.Szymbark (Polen) van 15 tot 21 oktober
1976, werd besloten dat in alle Europese landen in de periode 1985-1988 opnieuw

veldwerk zal worden verricht voor de samenstelling van een Europese broedvogelatlae. De dan te gebruiken blokken zijn 50 x 50 kra., het etaat de deelnemende landen
echter vrij het onderzoek in kleinere eenheden te laten plaatsvinden (Teixeira
1977a)* Een herhaling van het Atlasproject in Nederland In 1985-1988 op basis van

5*5

km.-blokken zou veel informatie kunnen opleveren over veranderingen ven ver-

spreiding en aantallen van vogels ten opzichte van 1973-1977.

2.2 Het Atlaspro.ject in Nederland.

Op 10 maart 1973 werd de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON)

opgericht. Het doel van deze stichting is het organiseren en stimuleren van ornithologisch veldonderzoek. In de stichtingsacte staat vermeld, dat de stichting dit

doel onder meer tracht te verwezenlijken door het coördineren van het werk van regionale vogelwerkgroepen en vogelbescherraingswachten en door het stimuleren van

projecten zoale het samenstellen van een atlas van de broedvogels van Nederland.

Het Algemeen Bestuur van de SOVONfeeetantjithahfOuit ongeveer 25 personen, die een
groot aantal organisaties werkzaam op het gebied van vogelkunde en vogelbescherming
vertegenwoordigen.

i

De eerste belangrijke activiteit van de SOVON was de organisatie van het Atlae-

project in Nederland In de periode 1973-1977. Het doel van het Atlasproject is het
verkrijgen van informatie over de verspreiding van broedvogels. De verzamelde gegevens dragen bij tot de kennis van de geografische verspreiding van de vogels en
stimuleren tot meer gedetailleerd onderzoek naar de biotoopkeus en de bevolkings-

dichtheid van daarvoor in aanmerking komende soorten.
Voor de praktische uitvoering van het Atlasproject werd Nederland verdeeld in

18 districten. Elk district heeft een districtscoördinator, die de inventarisatie

in zijn district begeleidde en stimuleerde* De landelijk coördinator van het Atlaeproject is een centrale figuur, die o.a. de versproidingskaarten samenstelt en de
buJletins met informatie verzorgt.
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CodolIJtt, gebitterd op ptgtvent w n hel Europetn Omilhoiogieal AU»»
Commllto» (EOAC)
. ,
,

De inventarisatie In Nederland vond plaats

Kolom Ai m Aanmxlg.

op baeie van 5 x 5 km.-blokken. P«r blok vul-

Cod« 0

Soort waargenomen, #Ón of meer malen. In hel bro«d>
•elroen builon hot broodbiotoop (mot soort wordt M*r
bedoeld oon «oorl die volgens do 'Avllauna van Nederland"
• I * broedvooet bekend «tam; b.v. Kokmeeuwen of Kemphanen boven con bot; een Lepelaar In een «loot (n t«n
ouiy; een Vudiof boven een «tadsgracht).

Kolom B;
Code 1

Mogell|ke broedvogtitoorten.
Soort'waargenomen, een ot meerdere maten. In het broodselioen in hel broodbtoiopp.
,
Eenmalige waarneming van zingende ol ballsendt
vogol in hel broedseizoen.
Wa*rschl|nll|ke broedvogctcoorlen.
Waarneming van oen paar in goschlki broedbioloop In het
broodjoiioen.
Territoriutngodrag (tong, gevechten e.d.) op ten minst*
IWCD daoon, dio meer Can 1 wcotc uit elkaar liggen, op
dezclldo ptaau vastgesteld.
EJaltsgcdrag (ook copulatie!).
-Oorock van vogel aan con waarschijnlijke neslplnals.
Angt Iktctcn en ander gedrag dal wij si op de oanwetlghoid
van n « t of forïgcn.
Vangst van vogel mol broedVIckkcn.
Transport van nestmatcriaal, nestbouw ot uithakken van
neslhollc.

de de waarnemer een syeteemkaart in met per

soort de hoogst vastgestelde code en, indien

mogelijk, een code voor een grove schatting
van het aantal broedparen in het blok (Fig. 2

Cod»

i

en 3)« Om ee.n beter beeld te krijgen van de

Kolom C:
Codo 9

aantallen van "bijzondere eoorten" werd het

Code 4
•

Atlasproject deel II georganiseerd. Op een for-

6
t
7

mulier werd door de waarnemer per gebied een

*
6

schatting van het aantal broedparen ingevuld.

Kofom Dl B 7r*f<! broedvoqolsoorttn.
Coda 10
Altoidingsgcdrag (toals gesimuleerde verlammingsver«cciijnscien. waardoor do waarnemer van nost ol longen
wordt wcrjgolokt).
11
Pas gebruik) nest of verso clschaion gevonden.
12
Pas uitycvlogcn jongen vnn ncslblijvers ot dons|ongen van
nesMicdcrs waargenomen.
13
Dciock door ouders aan con nest waarvan do Inhoud n:jt
- vastgesteld kan worden ol waarnomtng van broedende

vogel.
14
15
16

lUloni E: = Aantal broodparon In het blok. (kan alleon Ingevuld worden
ets kolom C on/ol O goeodcerd Is)
Codo 1
e exacl eón (1) broedpaar.
2
= t -10 broodporen.
3
a 11-100 broedparen.
4
e 101 -1000 broedparen.
fj
B 1001 -10.000 broedparen.
8
•= > 10.000 broedparen.

Figuur *> . Codelijst, gebruikt voor het
Atlésproject.

NU. fliodo Mnt»nen In het blok (Indien bekend) woid«n ( ) ttisun
YamtlA.
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2.3 Het Atlasproject In Zeeland.

•

in het deltagebied en van enkele ambtelijke dieneten, die zich in het deltagebied,

In 1972 werd door een aantal vertegenwoordigers van de regionale vogelwerkgroepen

met ornithologiech onderzoek bezighouden, de "Vogelwerkgroep voor het Deltagebied"
•

opgericht. Onder de ambtelijke diensten, die bij de oprichting betrokken waren zijn
het Delta Instituut voor Hydrobiologiech Onderzoek (D.I.H.O.), het Staatsbosbeheer

I
I
I
I
I
I
I
I

directie Zeeland en de Rijkswaterstaat-Deltadienst afdeling Milieuonderzoek.
Eind 1972 werd aan de Vogelwerkgroep voor het Deltagebied het verzoek gedaan medewerking te verlenen aan het Nederlandse Atlasproject. Tijdens de vergadering van
10 maart 1973 werd besloten hieraan medewerking te verlenen door bestaande inventa-

risaties op door de SOVON gevraagde wijze ter beschikking te stellen en zonodig
enig aanvullend onderzoek te verrichten.
De technische begeleiding van het project, de districtscoördinatie, zou worden

verricht door de diverse in Zeeland werkzame ambtelijke diensten. Als vertegenwoor-

diger in het Algemeen Bestuur van SOVON werd de Heer B.J. Smulders aangewezen.

Als contactpersoon voor de technische begeleiding fungeerde de Heer H.J.M. Baptist.
In verband met de geografische gesteldheid van Zeeland werd het organisatiewerkt

verdeeld over een aantal regionale contactpersonen.
Na het broedseizoen van 197^ werd een tussentijds verslag samengesteld, waarin

per soort de toen bekende verspreiding werd aangegeven.
De uitvoering van het Atlasproject in Zeeland heeft met vele moeilijkheden te kam-

pen gehad. Deze vonden hun oorzaak in het geringe aantal Zeeuwse vogelkenners, de
moeilijke en vaak kostbare bereikbaarheid van diverse gedeelten van Zeeland en het
feit, dat aan een aantal andere projecten, ra.n. de Oosterscheldekwestie en alles

• w a t daarmee samenhangt aan watervogelonderzoeken, een hogere prioriteit werd toegekend. Bovendien werd aan het kwantitatief per gebied inventariseren van specifiek
•Zeeuwse broedvogels de voorkeur gegeven boven het kwalitatief inventariseren in
™ 5 x 5 km.-blokken.
Op 26 november I 9 7 ^ e door deVogelwerkgroep voor het Deltagebied een tweede ver-

I

gadering gehouden om deze problemen, die mede aanleiding vormden voor het terug-

trekken van de vertegenwoordiger uit het SOVON-bestuur, te bespreken. Besloten werd
Jgeen nieuwe vertegenwoordiger in het SOVON-beetuur aan te wijzen. In 1976 werd de
Vogelwerkgroep voor het Deltagebied opgeheven.
I

De voortgang van het Atlasproject is o.a. mogelijk gemaakt door hulp van personen
uit andere delen van Nederland en door hulp van de landelijk coördinator, de Heer

•R.M. Teixeira.
Eind 1976 is de technieche begeleiding overgenomen door P.L. Meininger, die in
977 het project heeft afgerond.

f
I
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4. RESULTATEN VAN HET ATLASPROJECT IN ZEELAND.

De kwalitatieve inventarisatie t.b.v. het Atlasproject kan in de gehele provincie
Zeeland ale volledig worden beschouwd. In 1977 zijn door een aantal actieve mensen
de laatBte "witte vlekken" geïnventariseerd.
In het totaal werden in Zeeland in de jaren 1973 t/m 1977 134 soorten als zekere
broedvogel 'geconstateerd, terwijl van nog eens 9 soorten het broeden waarschijnlijk

wae.

V a n 15 soorten, die voor 1973 in Zeeland hebben gebroed, kon het broeden in

de onderzoeksperiode niet vastgjesteld worden.
In figuur 4 is het aantal waarschijnlijke, en zekere broedvogelsoorten per atlasblok aangegeven. Men dient hierbij rekening te houden met het feit, dat vele blok-

ken minder dan 2500 hactare potentieel broedgebied omvatten door hun gedeeltelijke
ligging in het water, in België, in Suid-Holland of in Noord-Brabant. In figuur 5
is in een diagram de frequetie van het aantal waarschijnlijke en zekere broedvogelsoorten per blok weergegeven. Hieruit ie te concluderen, dat de meeste blokken

I

40 tot 80 soorten broedvogels herbergen. De blokken met de meeste soorten broedvogels zijn 54-14 (96), 54-17 (89),

54-^6 (86), 54-28 (85), 49-34 en
55-22 (84), 54-11 en 55-31 (83).

• Figuur 4. Aantal zekere en waarschijn-

I

lijke broedvogelBoorten per atlasblok.
1-20 soorten broedvogels
21-40 soorten broedvogels
41-50 soorten broedvogels
51-60 soorten broedvogels

•:

61-70 soorten broedvogels
71-80 soorten broedvogele
> P.0 soorten broedvogels

I
I
l!
1
I
I
I

Figuur 5« Frequentieverdeling van het
aantal broedvogelsoorten per atlasblok.
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-flOp basis van de aantaleechattingen op de ingevulde eysteemkaarten, eigen veldwerk, gesprekken met diverse mensen uit de provincie en literatuurgegevens is getracht per soort eên grove Bchatting te geven van het aantal broedparen in Zeeland.
In figuur 6 iB in een diagram de frequentie van het aantal vogelsoorten per aantaleklasse aangegeven. De meeBt talrijke vogelsoorten in Zeeland zijn: Huismus
(125000-250000 paar), Kokmeeuw, Spreeuw (ieder 32000-6^000 paar), Veldleeuwerik,
Graspieper en Merel (ieder 16000-32000 paar). Het aantal broedparen van alle
vogelsoorten bedraagt totaal 570000-7^0000.

Figuur 6. Frequentieverdeling van het

• aantal vogelsoorten
per aantalsklaBBe.
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• e hierna volgende kaartjes geven een beeld van de aanwezigheid als broedvogel in
de periode 1973 t/m 1977.op basis van 5 x 5 km.-blokken. De gebruikte stippen van
•erechillende grootte hebben de volgende betekenis (zie ook figuur 2 ) :
• code B: mogelijk broedvogel
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# code C: waarschijnlijk broedvogel
code D: zeker broedvogel
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-9 DOPAARS, PodlcopH r u f l c o l l l B ,

Zeelandt 50-100

Reeds in 1918 noemde Arenthals do Dodaore als broedvogel van Noord-Bevoland» "Vrij veel In de rietputttn
der dtjkinlagen". Haverschmldt (19't2) noemt d« Dodnars
vrij talrijk in de plasjes binnendijka op Schoutten,
Koord-Beveland en in Zeeuws Vlaanderen. Voor ZuldBeveland noemen Vleugel c.8. (19'l8) de Dodnars teldranra: êén zeker broedgnvol en vijf mogelijke broedplonteon, Op Walchcren broedden in 196? ongeveer 11
paar {Smulders en Joosae 1969). In Weat-Zceuwo Vlaanderen broedde de Dodaara onregelmatig in diverse kreken (Enkelaar 196?)• Ook voor Oopt-Zeeuwn Vlaanderen
wordt de soort een Zet ir schaarse en onregelmatige
broedvogcl genoemd (Sponaelee en Buiso 1975)»
De Dodaara ie een vrij moeilijk te inventariseren
ooort, die vaak niet wordt opgemerkt, tenzij gebruik
Wordt gemankt van een cassetterecorder. De Dodaars
wordt de laatste Jaren op aanzienlijk meer plaatsen
aangetroffen dan de vroegere gegevens vormoldon. Of
het hier een reëele toename betreft valt echter te
betwijfelen. In Zeeland broedt do Dodaorn o.a. in
kreken, inlagon, welon, duinplonjeo, drinkputten,
tuinvljvers (Walcheren) en in Oost Zeeuws Vlaanderenop de opgespoten terrein, in een zulgput en in de
veste van Hulst. Plaatselijk worden vrij hoge dicht»
heden bereikt»
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GEOORDE FUUT. Poriicops niKrlcolIls,

Zeeland; 0

Op Zuid-Beveland was er in 19't1 en 19'*3 een vermoedelijk
broedgevol in de Woeterschenge (Vleugn! C . S . 19'I8). In
1965 on 1966 worden in de broedtijd maximaal J ex. gozictn op oen opgenpoten terrein bij Axel. Over broeden
wordt echter niets vermeld (fiponselee er. Buloo 1975)»

FUUT, Penlj cflpo crictotus.

Zeeland: 25-50

Op Schouwnn-Duivelnnd heeft do Fuut in de zoatigor jaren één maal gebroed nabij Renesae (med, A. van Haperen)
Na de afoluiting van het DIJkwater vestigden zich' ia
1972 wederom Futen op Schouwen.-Duiveland (Slob 197'')«
Op Tholcn, Sint 1'hilipoland en Noord~Boveland hebben
voor zover bekend nooit Futen gebroed. Smulders en
Joosne (1969) noemen het ontbreken van de soort op Wal~
cheren. In 196? vond in de Veeree kreken echter een
broedpoginff pinntn. Op Zuid-Beveland broedde eind zestiger en bogin zeventiger jaren een paar in een plas
in de Willom-Annapolder. Bond 1972 «erd deee plas ochter gedempt (med. C. Jaeobuese). In 1976 word een
broedpofting geconstateerd op de Middelplaten in het
Veeree Meer en In 1977 broedde een paar in de Stelleplas. EnV.elanr (196?) vermeldt slechts tin brocdgevnl
in Weot-Zcouws VloDndnren in 1957. I" do jaren 19731977 vonden in dit gebied meerdere broedgevallen plaat».
Het zwaartepunt vnn de verspreiding van de Fuut in Zea- •
land ligt in Ooct-Zoeiiwa Vlonndcren, waar de eoort
elch gedurende de zestiger en zeventiger jaren heeft
uitgebreid m thnnn met enkele tientallen pnren broedt
in de (voornl zoetere) kreken (Sponselee en Bulse 1975)»
Leve en de Wllrie (1971) schotten hot aantal broedparen
in Zeelnnd in 1966 en 1967 op Teop. 12-1't en 15-16.
Dc?,e nutcura noemen aio mogelijke oorzank van het ontbroken van de Fuut in ogenochijnllJk zeer geschikte
biotopen In Zeelnnd (b.v. visrijke kreken met dicht*
rietkragen) het ontbreken van geschikt voodoel voor de
pulli.
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- 10 AALSCHOLVER. Phalacrocorax carbo.

Zeeland* O

In 1922 vond bij IJsendijke In «est-Zeeuwe Vlaanderen een broedgeval van de Aalscholver plaats
(Enkelaar 196?). Oost-Zeeuws Vlaanderen had in het
'verleden teker drie kolonies; Bij de Axelse Saosing
was tot 1926 een vrij grote kolonie (o.a. 150 neeten In 1918 en 1919)j In de Beoostenblljpolder bij
Axel «aren, hooguit tot 1918, naxinaal 10 broedparen aanwezig; Bij Zaemslag broedden tussen 192? en
191*? maximaal 10 l 15 paar (Sponeelee en Bulse 1975>.
Op Walcheren was tijdens de inudatle (19Vt-i9lt6) een
kleine kolonie op Ter Rooge bij Middelburg, in 19'"6
• 30 pnar (Smulders en Jooese 1969). De laatste jaren
neoen de aantallen Aalscholvers in het Deltagebied
eterk toe, ook gedurende de broedtijd.(Ouweneel 1977).
Hoewel deze toename vooral in het noordelijk deel van
het Deltagebied plaats vindt, moet het niet uitgesloten «orden geacht dat de Aalscholver zich in de toekomst weer als broedvogel In Zeeland zal veBtlgen.

BLAUWE REIGER. Arden elnerea.

Zeeland: 100-

Koewei het de laatste jaren in Nederland niet slecht
gaat net de Blauwe Reiger ia de situatie in Zeeland
niet bijzonder verheugend. Door vri der Ven (1962)
•ordt de achteruitgang in Zeeland als volgt geïllustreerd: in 1925 waren er 17 koloniën met totaal
*»5O nesten, in 19*49 9 kolonies tint"250 neetên en in
19^6 11 kolonies met slechts 120 nesten. Op Schouwen
broedde de Blauwe Reiger tot 196"» bij Haamstede. Bij
£chuddebeuro heeft zich nog steeds een kleine kolonie
kunnen handhaven (in 1977 10 pnar). Arenthal» (191B)
Ooeot een broedkolonie op Noord-Bcveland. Op ZuidBeveland broedden In 191»? 80 paar in Goeo, 10 paar bij
Vaarde en 3 pnar bij Krabbendijke (Vle-ugel c.e. 1 9 W .
Op de beide Bovelanden is de soort thans verdwenen.
Vroeger broedde de Blauwe Reiger op Verschillende
plaateen op Walcheren, o.a. 30 paar op Ter Hooge in
19'tfi (Smulders en Joocse 1969). Na 1965 zijn op Walcheren geen brocdgevallen bekend. Een nieu«e vestiging op Ter Hooge in de nabije toekomst lijkt niet
onmogelijk. Hier slapen het gehele Jaar door enkele
tientallen exemplaren. In West Zeeuws Vlaanderen waren in 1966 nog slechts twee nesten bij IJzendijke en
Ie de eoort thnns verdwenen (Enkelaar 1967). In OostZeeuws Vlaanderen zijn 15 historische broedplaatsen
bekend, waarbij verschillende kolonies net neer dan
100 nesten. Na 1964 zijn er slechte drie kolonies,
waarvan die bij lunterehoek in 1975 111 nesten telde
(Sponselee en Buiee 1975).

WOUDAAPJE, Ixobrychua alnutua,

Zeeland» 6-10

Van Schouwen-Duiveland, Sint Phllipsland en Tholen eijn
geen broedgevallen van het Woudmupje bekend. Brcakema
T1968) noomt de volgende broedplaatsen en mogelijke
broedplaatsen: kooiplas te Ooetkopelle (gealen in het
broodceizoen van 19*»7), de fiehenge (gezien in het broedneieoen van 1937), Rllland-Bath (in 1951 wellicht broedVOgel) en Rommekenehoek (in 1967 gezien In hfet broedseieoen). In Zeeuws Vlaanderen zijn van vele kreken waarnenlngen en brocdgevnllen bekond. In 19?8 werden op 13
plaatsen broedgevollen geconstateerd op op 7 plaateen
gedurende de broedtijd Woudanpjes gezien (Braaksma 19&8)
Een schatting van 15-20 brocdgevallen,in dat Jaar lijkt
dus gerechtvaardigd. De laatste jaren zijn slechte
broedgevallen bekend uit Keeuwe Vlaanderen. Het is duidelijk, dat het Woudanpje in Zeelnnd ochteruit gaat.
De schatting van 6-10 paar io voor 1977 zelfs al te optlnlBtiech.
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HOERDOMP. Botaurua stollarln.

Ze«landt 1-5

In 195? broedde de Roerdomp op Walchcren, «norachijnltjk
in Rannekcnehoek (Smuldors en Joocte 1969). Op ZuldBevelund werd rond 1968 In de broedtijd regelmatig een
ftoordoap gehoord In het Zmuakoe Tltol (»*d, Mullié). In
1975 werd een territorium vnstgeeteld nabij Rilland.
Voor Weet-2eeuw6 Vlaanderen worden geen broedgevallen
Vermeld, wel enkele waarnemingen In de broedtijd (Enkelvar 1967). Uit Ooet-Zeeuwo Vinanderen lijn verschillende broedgevallen bekend. De laatete jaren werd de Roerdoop alleen nog rcgelmntig gehoord op het Oroot Eiland
en In de Vleamoe Kreek.

OOIEVAAR. Clconla ciconlp.

Zeelttndt 0-1

De Ooievaar is aan het begin van deie eeuw helaas ale
broedvogel uit Zeeland verdwenen. t>eie soort broedde
o.a. in Krulnlngen (o.a. 1891}, Kapelle (vorige eeuw)
(Smulders en Joosee 19Ó9), Aardenburg (i908)(Enkeiaor
1967), Zaamelag (tot cp. 1880) en mogelijk zelfB nog
rond 19JO-1935 bij Klooöterzande (Eponselee en Buiee
1975). In het Zwin (België) vliegen verochillende tamme
«f halfwilde Oolcvaare in vrije otaat rond. In 1977
deed een paartje van deze vogele een broedpoging in
- • "
Vlaanderen.

KNOBBELgWAAW, Cvcnua o l o r .

««eland: 25-50

De broedpopulatie van de KnobbeXswaan in Zeeland
breidt tich geleidelijk uit. Arenthalo (1918)
noch Vleugels C . B , (l^W) noemen de Knobbelawaan
broedvogel op reep. Koord- en Zuid-Beveland.
Enkelo«r (1967) verracldt nog geen broedgevallen
in Weot-Zeeuwo Vlaanderen. Op Waloheren en in
Ooct-Zeeuws Vlannderen neeot de eoort sterk toe
(Smulders en Jooeee 1969, Sponselee en Buioe
1975).

I
- 12 ORAVfWE OANS. Anaer « n a e r ,

E* eland t

In 1955 tijn In ti«t Zwin (België) dri» paar Orauw»
Oancen ultgetet, die n t succes broedden «n de oorsprong eljn van do populatie van honderden Orauwe
Oanten, die thans In «llde staat rondvliegen (Robeln» de Gchneldauer 1966). 61nds 1970 broeden dece
•Zwln-ganten1 ook In Zeeland. In 1970 werd voor het
eerat een broedgeval geconstateerd In het Orote Gat
bij Oostburg O«br*.t 1977). Nadien volgden veetlgintcn In de Braakman (1975), Saeftlnge (1976) «n
de Sint Kruis-kreek. In 1975 vond een broedgev*l
plaats In het Dljkwater op Schouwen. Of het hier
echter volkomen wilde of gttonde vogel* betref Ie
•chter twijfelachtig. Op de Middelpleten In het
Veeree Heer werd een paartje net vliegvlugge Jongen
geilen In 1977. Ook werd hier een dode pullue getonden In een Zllvermetuwenkolonle. Het la echter
niet geheel uitgesloten dat dit een door ZilverMeeuwen getransporteerde 'boerengane' betrof. Het
ligt in de lijn der verwachting, dat de uitbreiding
van de Grauwe Gans in Zeeland «lch tal voortzetten.
Er dient duidelijk geoteld te worden dat de Grauwe
Oanzen In Zeeland behoren to.t de (oostelijke) onder
soort Aneer anser rublrostria, die hier dus eigenlijk; niet thuie hoort.

BEROEEND. Todorna tadorna

Ze elandi 1000-2000

Vit de historische gegevens valt af te lolden dat de
Bergeend de laatste tijd nis broedvogel in Zeeland is
toegenomen. Arenthule (191Ö) noemt voor Noord-Bevelend "een enkel broedgevol in de duinen". Haverechnidt
(19'*2) vermeldt; "Op de eilanden van Koek vsn Holland
tot Walchoren. Sinds 1925 bij Ooeterland en ook op
andere plaateen op Duivelend. Verder bij de Sloedan
In 19J0.". Op Zuld-Beveland broedden In 19^3 ± *»0 paa.r.
De stand was toen sinds 19^0 sterk,teruggelopen (Vleugel c a . 19^8). Smulders en Jooese (1969) noemen voor
Walcheren In 1966 _+ 70 paar. Thans 1 B dit stellig «eer.
Jn Zeeuws Vlaanderen ie de Bergeend een talrijke en
'toenemende soort, die zich tussen 1925 en 1950 over
het gehele gewest heeft verbreid (Enkelaar 196?.
Sponselee en Bulee 1975). De Bergeend broedt itt Zeeland tegenwoordig In veel biotopen: duinen, dijken,
inlagen, sloten enz. Bet aantal oversomeraara ie teker
even groot als het aantal broedvogele.

WILDE EEHP, Anaa platyrhynchoe.

Zeeland 1 «tOOO-8000

De Wilde Eend la overal In Zeeland een talrijke
broedvogel, die op veel plaateen echter sterk,
gebastaardeerd is mot e.g. "park-, boeren- of
•oepeenoen". Over voor- of achteruitgang is
weinig bekend. Hoewel Enkelcar (196?) een
belangrijke toename vermeldt in ffeat-Zeeuws
Vlaanderen eind» het begin van do deltawerken,
la het niet duidelijk wat voor invloed dese
deltawerken in Zeeuws Vlaanderen souden kunnen
hebben.
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tOMEBTALIHO. Anftg q t i e r q u e d u l a ,

«••land» 10-25

Bulten Zeeland ia de ZomerUllng een typische
broedvogel van (soete) vochtige hooilnnden. In
Zeeland tljn tcht«r ook broedgevallen bekend in
(»oute) Inlagen, kraken tn »ehorregebied«n.
J>e eerste vermelding is van Aronthale (I9i8)t
di* op Hoord-Bcvelcnd "een heel enkele in «en
dijkinlaag" aantrof, flnverechnidt legt over
defce soort In Zeeland "o.a. op Noord-Beveland".
Van Waleheren tljn geen broedgevallen bekend
(Smulders en Jooss* 1969). Vleugel c a . (19*»B>
noenen de Zonertallng een seer leldinoe broedvogel In de Oootersehenge. De laatste Jaren
broedt de Zomcrtftllng op Zuld-Beveland op vrij
teel plaateen. Lcbret (1963) vermeldt hnt jaarlijks broeden op do schorren van het Noord Sloe.
In de Jaren 1957-196? broedde de üomertaling in
Weat ZeiuwB Vlaanderen op meer plaatsen dan tefenwoordig (tnkclanr 196?), terwijl in OoetZeeuvs Vlaanderen op ongeveer dezelfde plaatsen
•la in vroeger Jaren broedgevnllcn werden gecon•tateerd (Sponuelee en Buiae 1975). Er ie weinig
te eeggen over een verandering van de aantallen
in de gehele provincie.

WINTERTAUUQ. Anac creccc.

Zeeland: 50-100

Vit de vermeldingen van Vleugel e.u. < 19')8) «n
van Smulders en Joooee (1969) dat de Wintertaling als broedvogel ontbrak op resp. Zuld-Seveland
tn Wa,lcherent is af te lelden dat deze soort hier
aanmerkelijk is toegenomen. Ook in Ooet-Zecuws
Vlaanderen, waar' slechts Cên broedgeval bekend
«as (1968 CaniGvliet, Spoticelee en Buise 1975),
beeft blijkbaar een toename plaats gevonden.
Uit andere delen van Zeeland blijkt geen toename
(West-Zeeuwe Vlaanderen) of is niets bekend.

yiJLBTAART. Anas aeuta.

Zeeland: 1-5

Tot 197^ «aren *r slechte enkele broedgcvallen van de
Pijletaart in Zeeland bekend: 1957 6 in Ooet-Zeeuwe
Vlaanderen (Philippine, Saeftinge, Vlaanse Kreek en
Qroot Eiland; Sponselee en Buise 1975) en 1964 op bat
Orote Gat bij Oostburg (Enkelaar 196?). De laatst*
Jaren broeden er verschillende paren in het Kreekrakgebied bij fiilland-Bath en in 197** ook op de Middel- .
platen in het Veeree Heer.
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Anas penelope»

belandt 0-1?

Hoewel de Smient in Zeeland regelmatig overtoaert
Bijn slechts rler broedgevellen bekendt 1911* Blggekerke, 1952 Sint Kruis (C.N.A. 1970), 1961 Boarwnde
(Enkelaar 196?) en 1975 Zonnanaire, waar een vrouwtje eet jongen werd waargenonen.

KHAKEEHP, Anas strepera.

teelend: 0- 10

In een Sterna van 1956 wordt de Krakeend genoemd ala
broedvogel van Schouwen. Bet ie echter de vrjtag of
dit terecht ia. Haverschmldt {19^21 verneldt n.1.
bet volgende! "Op Schouwen komt de Krakeend thans
stellig niet neer als broedvogel voor, terwijl de
vroegere broedgevellen bij Ellcneet hoogst waar•chljnlljk betrekking hebben op in de eendenkool gevangen en na kortwieking losgelaten vogelo". In 1953
broedde de Krakeend wederom op Schouwen (C.N.A. 1970)
Ook dit broedeeval sou betrekking kunnen hebben op
"kooivogele". Dit andere delen *an Zeeland zijn tot
1970 geen broedgevallen bekend. Pae de laatste jaren
beeft de Krakeend zich gevestigd in het ZuidMBteltyc
deel van de provincie, waar de aantallen broedvogela
jaarlijks toenemen. Dit pact geheel in het patroon
van de uitbreiding in West Europa.

tLOBEEHD, Anae clypeata,

leelandJ 150-2^0

Tol gene Vleugel c.s. (19*48) was de Slobeend op ZuidBeveland een vrij «eldzaae broedvogel in de Ooeter•cbenge, de Calandpolder, de inlaag van BorSBele en
bij de 's Orave*npolderse Weel. Tegenwoordig broedt
dete soort op een veel groter aantal plaatsen op
Kul d-Be vel and. Seiulders en Jooase (1969) vernelden
op Wftlcheren slechts tin broedplaats: Raonekensbeek>
De laatete jaren lijn op W«lctieren op meerdere plaatsen broedgevallen vastgesteld. Cnkelanr (19^7) noemt
voor West-Zeeuwe Vlaanderen verscheidene broedplaatsen en merkt op dat de Slobeend iete talrijker wordt.
In Oost-Zeeuws Vlaanderen jiijn de laatste Jaren op
veel «eer plaatsen broedgevallen vastgesteld dan
door Sponeelee en Buise (1973) worden genoemd. Van
Schouwen, Sint PhillpBland en Tholcn zijn geen oude
gegevens bekend. Aangenomen kan worden dat de Slobeend in geheel Zeeland ale broedvogcl is toegenomen. .
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TAFELEEND, Aythva f erin*.

««•landt 25-50

Evenals <tt Kuif eend ia de Tafeleend pee korte t\Jd
feroedvogel in Zeeland.
De eerste broedgevalHn
vonden plant o in 19&1* in bet Zwarte Gat in WestBetutra Vlaanderen (Enkoloar 196?) en in C»nievliet in Oost-Zeeuws Vlaanderen (Sponeelee »n
Buise 1975)É Sedertdien hebben in Ooet Zeeuws
Vlaanderen jaarlijks Tafeleenden gebroed net ««n
«axltium van 12 paar in 19&6. In latere Jaren vestigden sich ook Tafeleenden in andere delen van
fceeland, c a . bij Rilland-Batn, «aar in 1977 fflinatens 10 paar broedden. Het In te vernachten,
dat de toename tlch in de komende Jaren cal
voortzetten.

. Aythva

Zeeland) 150-250

De Kujfeend heeft elch in Nederland na 19'iO op
spectaculaire t/ij ze uitgebreid. In Zeeland vonden de eerste (brkende) broedgcvnlltn plaats in
1965 bij Axel (3 pnar) (Sponcelee en Buise 1975)»
Sindsdien heeft een voortdurende toename plaatsgevonden en thanu broedt de Kulfeend in de meeste
delen van Zeelnnd, plaatselijk zelfe vrij talrijk.
Ia 1977 werd de brocdpopulatie geschat op nlnimaal
200 paor. Vcrwncht wordt, dat ook deze soort in
de konende Jaren tal blijven toenemen.

SPERWER. Aeelnlter nisus. ,

Zaeinndt 0

Op Valeheren zijn verschillende broedgevallen van
4a Sperwer bekend: rond 1935 in de Oranjeton. rond
19^5 bij Domburg en minstens tot 1966 regelnatig
bij «esthove (Smulders en Jooeee 1969). Hond 19^5
vond een broedgeval plaats bij <a Gravenpolder, dat
door afschot (Jt) van de oude vogels echter Blslukte («ed. C. Jaeobusee). De laatste jaren cijn geen
-broedeevallen bekend.
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BUIZEBD. Buteo buteot

B«elandt O

tot su tot *ljn in teelend ge** tekere breedgevellen van de Bulierd bekend. De leetete Jaren werden
In Oost-Zeeuws Vlaanderen «n op Suid-Beveland in
de broedtijd op enkele plaateen Bulaerden geslen.
Na «en efnana in de teatiger jaren vindt da lsatate
tijd in Nederland «aar «*n toonaat plaats an breidt
4a Bulctrd tijn broadgcblad In ••atolijke richting
uit, todat e«n toekomotlge veatlging In Zaaland .
Ol«t onucgelljk lijkt.

BLAUWE KIEKEWPIET. Circuit eyanaua.

Zeeland> O

Das* acort la in Zeeland te tien Yan septenber
tot in april. Broedgevallen «ijn niet bekend.
Pa "Mogelijke broedgevallen" op de kaart hebben
ongetwijfeld betrekking op late doortrekkern.
Oesien de broedgevallen in do direkte omgeving
van Zeeland (Ooetvoorne, groene atrand) ea aan
landelijke toenane lijkt het niet uitgesloten
<tat de Blauwe Kiekendief nog eend in Zeeland sal
broeden.

ORAPWE KIEKEHDIET, Clreua

Kaelandt 0-11

In da jaren 1923 t/« 1926 «telde Vijverberg
brotdgeval van de Orauwe Xiekendlaf vaat in da
duinen bij Haawatede (Vijverberg 1928). Sindedlen broedde de aoort regclaatig in dit duingeblad. In de *eatig«r Jarftn verdween hij hier
echter, evenalo in de Noord- tn fcuid-Hollandae
duinen. In 1953 bnoedde een paartje in Spartlna
op paa ingedijkt echor bij de Braakman (Stiptena
e . » . 1961). In 1976 waeer een waarschijnlijk
broodgeval in de Oooteraehenge, *iar een paartje
ateede dezelfde plaata In een rietveld boiocht.

I

- 1? -

I
I
I
I

BRUINE KIEKEWPIEF. Clrtua Mruulnoam.

belandt 10-23

Pa Bruine Klekendief »»a vroeger al«cht« bekend
•1* broedvogel van Sehouxen (Stern* 195?) •"
Ooat-Seeuwa Vlaanderen (Sponaelee an Bulae 1975)*
Pa laatste Jaren broedt date aoort op vrij vaal
plaateen In Zeeland In rietvelden, op voormalig
•chor en tel fo op bouwland. Het aantal broedparen
in 1977 «ordt geschat op ongeveer 20. De toename
houdt stellig verband net htt uittwernen vanuit
e> Mevopoldera, waar aanvankelijk vele paren
broedden, naar door het In cultuur brengen van
de rietvelden de broedgelegenheid afneemt. Het
is te hopen dat de huidige broedpopulatle van
de Bruine Klekendlef In Zeeland clch In de toekoBBt (al kunnen handhaven.
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8LÜCHTVA1K. F B I C O peregrlnua.

Zeeland: 0

t l

In ^9 * * *ou tijdene de lnudatle van Weet-Zeeuws
'Vlaanderen een broedgeval T»n de Slechtvalk hebban plaatsgevonden tussen Aardenburg en Sint
Krui» (Enkelaar 1967).

B00HVA1K, Falco aubbutco.

teelandi 0-17

Roewei de Boomvolk gedurende de broedtijd op ver>
•ehlllendft plaatsen in Zeeland werd waargenomen,
la het twijfelachtig of ar de lsntste jaren nog
broed&svallen hebben plaategotondfln. Vijverberg
(1928) noemt een broedgeval in 5chuddebcurs op
Behouwen-Duiveland. In 1957 vond wederom een
broedgeval plaats op Schouwen, dat echter door
Verstoring aiolukte (£t»rna). pp Zuid-Bevclnnd
broedden in 19'*'* *en en in 19^6 twee paar (Vleugel c.e. 19'*8). Op Walcherett was de Uoomvalk tot
in I966 een regelmatige broedvogel op Terechlllende plaatsen (Smulders en Jooaeo 1969), In 1957
broedde een pnar bij Hoofdplaat in Weet-Zeeuwe
Vlaanderen (Knkelanr 19É7). Op hot Oroot Eiland
( t - Z e e u W B Vinanderen) vonden in 19^5* 19'*7,
1960 en ajogelijk tuscen 1966 en 1970 broedgevallen plsate (Sponeclee en Buise 1975).
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- 18 TORBHVALK. falco,tlnnunculus.

Zeeland i 50-100

Hat de Torenvalk de laatst* jaren als broedvogel
la Zeeland Ie toegenomen la duidelijk, Cctt toeaaae, dl* In hst gehele land Merkbaar Ie, vindt
Rijn ooreaak waarschijnlijk In betere beschermingsmaatregelent vermindering van het gebruik
Van be»trljding«nlddelen en hot plaatsen ve>n
nestkasten en kunatneaten. Op Schouwen broeden
enkele paren In de binnenduinrond en In neet»
kasten ep de platen in de Grevellngen. Op Walenere* Is de populatie de laatste tion Jaar vrij stabiel (*»-6 paar). Vleugel c.s.. (19''B) noemen de
Torenvalk een vrij leldiame broedvogel op ZuidBeveland, Thans broeden hier enkele tientallen
paren. In West-Zeeuwe Vlaanderen 1» de coort altijd een opmerkelijk schaarse broedvogel geweest.
Enkelaar (196?) noemt slechts enkele brocdgevallen
en ook de laatste jaren blijft het aantal broedgevallen hier Keer gering. De aituntie in OostZeeuws Vlaanderen is veel gunstiger. Uier broeden
tientallen paren en neemt do eoort nog steeds toe,
niet in de laatste plaats door neetkoetakties.

PATRIJS, Perdix pcrdlx,

Zeeland: 8000-16000

De Patrijs bereikt in Zeeland seer hoge dichtheden,
vooral in de bo'uwlandgebieden, waar 10 paar per
100 hectare een normale dichtheid ie. Het is niet
duidelijk of er in Zeeland achteruitgang optreedt,
hoewel dit in andere delen van Nederland wel het
geval is.

KWARTEL. Coturnlx coturnix.

£e eland t 6-10

Rond 1900 *aa de Kwartel in Zeeland waarsehijcilljk
vrij «lgemeen (Vleugel e.s. 19'»8, Caulders en Joosee
1969). Arenthals (191Ö) vermeldt voor Noord-Beveland
"niet veel voorkomend, dit Jaar echter heb ik «r
veel gehoord". Na 19*»5 «orden, vooral in het tuide11 Jk deel van de provincie, vrijwel jaarlijks op
slecht» enkele plaatsen Kwartels gehoord.
Een uitrond er ing vormen de jaren 1961 en 1961*, toen op
tientallen plaatsen Kwartels werden gehoord, vooral In vlnGpercelen (Enkeleer 19<>7i Smulders en
Joosse 1969, Cponseloe en Buise 197?). Wnorechijnlijk is het huidige aantal broedpnren niet neer
dan tien. Het Is echter mogelijk dat deze soort
onderteld wordt.

- 19 -
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Phmlanuo tolchicus

feelandt *tO0O-8000

De Feeant ie etn in Modorland t«in behoeve v«n di
Jacht Ingevoerde vogelsoort) die thans vrijwel
overal broedt. De populatie wordt*helaas door
bet uittettcn van gekweekte vogels kunstmatig op
peil («houden.

WATSRRAL. Rallua nouoticug.

Zeeland: 50-100

De Waterre.1 wordt door zijn vorborcen ievotiewtjie
vaak niet opgemerkt. Mede door oen moderne lnventariaatietechniek ale d« cassetterecorder sljn
de laatste Jaren op aanzienlijk meor pjootuen
broedgevallen vootgcoteld dan in de oerder verschenen regionale avifaunas «orden vermeld.
In Zeeland broedt de V'nterral vooral ih de oevervegetatie van (dulnOplassen, kreken, lnldgcn,
welen enz.

KWARTELKONINQ, Crex cr*x.

Eeeland: 0

Rond 1920 achiint de Kwartelfconlng In Zeeland een
*rij »lgemene broedvogel te tljn geweest (Smulders
•s Jooece 1969). Door Brnakama (1962) wordt een
cverticht gegeven van plaateen, *aer Kwartelkoninc»n gehoord sijnt Schouwen (192^ "hier niet «o *«ld*a»m"), Oud Voosetieer (1918), Hoord-Beveland (1910,
»*1 vele Jaren"), Welcheren (1929, 19J0), Ooee (19'«9(
1950). Breckens (1920) en Saé vnn Gent <19*9>» ïn de
periode 1960-1966 werden nog Kwartelkoningen gehoord
op Schouwen en op twee plaatsen op Zuid-Beveland
(van der Stronten en van den Bergh 1970). Na 19Ê9
1» nog een heel enkele wnarneraing beknnd buiten de
broedtijd. Het ie xeer onwaarschijnlijk dat de**
•oort nog in Zeeland broedt.
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- 20 , WATERHOEN. Portana p t r w ,

feelandi 0-1?

R«t Klein Watet-hoen 1» niet u t « k t r h t t d bekend
• l a broedvogel In Zeeland. Alleen in 1975 * • * *
4*t* soort ï t n naai gehoord in Oost-Zotuwa Vlaanderen. Het la niet uitgesloten dat eventuele
broedgevallen over tiet hoofd s i j n geilen»

KtEIHST WATERHOEM. Porzana PUBIIIO.

2e•landi 1-5

Bet voerkonen van het Kleinst Waterhoen in Nederland heeft eon invasie-öchtig karakter. In eonalge Jaren worden op vrij veel plaateen broedgevallen en territoria vastgesteld, b.v. in 1977.
Pit Jaar werd ook op een tweetal plaatsen In Zeeland een territorium vastgesteld. Vroeger eou
dete Boort volgens L. Lippens regelmatig aan
Canievliet in Oqst-Zeeuwe Vlaanderen gebroed k*bben (Sponeelee en Bulee 1975). Andere historische
gegevens zijn niet voorhanden.

PORSELEINHOKH, Porznti» ponana,

Zeeland: 1-5

In ïeeland ia slechts !£n «eker broedgeval van het
Poraeleinhoen bekendt in 197? bij 'e Oravenpolder.
In Ooet-Keeuwa Vlaanderen sijn verschillende waaroeningen uit d« broedtijd bekend. Ook bij dese
eoort bestaat de nog«lljkheld dat broedgftvallen
niet opgemerkt «orden.
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WATERHOEN. Oalllnuln chlcropu»,
In de gehele provincie ia hvt ffaterhoen een .
.-broedvogel, die behalve in rietkragen de laatste tijd
In toenemende «ote in aioten broedt. Op Wal«heren
profiteert d m voort vnn de vertontfng (Smulders en
Jooase 1969) en in Oost-Keeuwe Vlaanderen aeh+Jnt
eveneens een toename plaats te vinden (Spona«l«« «n
Buist 1975). Nadere gegevens over voor- of achteruitgang ontbreken.

1LJLJLJLJLJL. JLJLJLJLJL-J

^Lnagnmn
HEERKOET. Fullca »tra.

Zeeland: 1000-2000

De Meerkoet ie in Zeeland een vrij talrijke broedvogel, di« echter als broedblotoop grotere waterOppervlakten «lot den het Waterhoen. Volgcnj
Smuldere en Joooue (1969) neemt de Hnerkoet op
.Walcheren toe ten gevolge van de verzoeting van
'de binnenwateren. In Ooet-Zeeuwo Vlaanderen schijnt
•veneene van een toename sprake te «ijn (Sponeelee
en buiae 197$). Of in de aiidere delen van de provincie ook toename plaatB Vindt ie niet bekend.

II
I
I
I
I
I
II
II
I

8CH01EKSTER. Haeaatopua oatralegua.

Zeeland1 2000-^000

pe 6choleketer was vroeger ala eroedvogel «eer
beperkt tot de kustgebieden dan tegenwoordig, ;
Dit i e o.ft. af te leiden uit een opmerking van 1
Arenthala (1918) over het voorkomen op NobrdBeveland: "vrij veel In de duinen en «an den
Noordkant". De laatste decennia broedt de Scholekater in toenemende mate In het binnenland op
bouw- en weiland. De aantallen in Zeeland zijn
ongetwijfeld toegenomen. De schatting van
V,J. Wolff van 1000-1250 paar voor het gehele
deltagebied (Olutz von Blotiheia c . s . 197?)
1B te laag.
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KIEV». VaneUu» vanellB».

Zeeland) *»000-8000

Hoewel dt Kievit ©ver het algemeen «1» weidevogel wordt beschouwd, broeden in Zeeland de
• t e a t t KUvltten op bouwland en. In nlndere mat»
tn dt duinen. Op «andplaten en op achorren. Da
aantallen vertonen ten afnemende tendens, wa«reehijnlijk ten gevolge van de toepassing van
rationele lnndbourmethodt».
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BOKTBEKPtEYICT. Chnradrlue.hlatlcula.

Zaalandt 150-250

P« Bc-ntbekplevier i s waarschijnlijk In Zeeland
toegenomen ale brood vogel. Dit valt o.», «f te l e i den uit de vermelding van Vleugel c.e. ( 1 9 W , dat
date «oort op Zuid-Beveland ontbrak. Thitns broeden
bier vele paren. Pas in 196^ vestigde de Bontbekplevier eich in het Veeree Heer (icbret 1972), «aar
Be nog steeds op vrij veel plaatsen broeden.
Enkelaar (1967), noemt slechts enkele broodgevallen
in WeAt-Zeeuws Vlaanderen en Sponeelee en Buise
(1975) vermelden relfs het ontbreken «Is brocdvogel
In OoBt-Zeeuwfl Vlaanderen. De loatste jaren broedt
da Boittbekplevler op vrij veel plaateen in Zeeland,
O.a. inlagen, karrevelden, kreken, sandplaten, «erk• llanden en opgespoten terreinen. Veel van do ie gebieden tljn slechts tijdelijk geschikt ale broedplaats, sodat in de nabije toekomst een afnane van
het aantal broedparen ie te verwachten. In 1977 broedden er 200-250 pa&r in het gehele deltagebied, waarvan
1^0-200 in Zeeland. De Zeeuwse broedpopulatie omvat
ruin de helft van de totale Nederlandse broedpopulatie.
De «chetting van IV.J. Wo2ff, die voor het gehele deltagebied 50-100 paar opgeeft (Glutt VOD Blottheitt c a ,
1975) 1» te laag.

KLEINE PLEVIER. Charadrluo dublue.

Zeeland! $0-100

Op Sehouwea-Duiveladd broedden vroeger enkele paren
Kleine Plevieren In het duingebied en o.a. in 19ÓO
in het Dijkwater (Sterna). De laatste Jaren tijn
van dit eiland geen broedgevallln bekend. Vleugel
«•0. (19(16) en Smulders en JOOBBO (1969) noemen het
ontbreken op resp. Zuid-Beveland en tt«lcheren.
Xnkelaar (1967) vermeldt voor West-Zeeuws Vlaanderen
slechts enkele broedgevallen. Sponeelee en Buist
(1975) noemen de Boort in Oost-Zeeuws Vlaanderen een
v r i j schaarse brocdvogel. Se laatste jaren broedt de
Kleine Plevier in toenemende mate op opgespoten terreinen, oevers van kreken en op bouwInnd, waarbij
ten duidelijke voorkeur voor Boetere gebieden opvalt*
Da schatting van W.J. V/olff, die voor het gehele
deltagebied ^O paar opgeeft (Qlutz von Bloteheim c.e.
1975) Is aan de lage kant.
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- 23 STPAHDPJJVIER, Charadrlus «loxnndrlnus.

£«elandt 290-500

De fitrandplevler la In Zeeland waarachlJnliJfc altijd
•en vrij talrijke broedvogel geweest. Arenthala (1918)
verneldt voor Noord-Beveland 1"veel op het etrand en In
de duinen". Ook op Schouwen en Walcheren broedde de
fttrandplevier vroeger op het otrand en In de duinen
(Haverochmidt 19"*5, Snulders en Jooooe 1969).
Vleugel c.s. (19<*8) no*aen de soort'toenemend op de
Xaloot, net in 19'*3 100-125 pnnr. De limtste Jaren
heeft ten duidelijke afname plaatsgevonden in de "natuurlijke" biotopen «Ie stranden, duinen, «chorr<m,
Inlagen * n k*rrevelden. Deze afname wordt echter geeoapenseerd door het in toenemende ««te broeden in
"•leuwe" biotopen «1» opgf-opoten terreinen, drooggevallen platen in Vier«e Keer en Greveïingen en werk•llanden. Gezien het veelal tijdelijke karakter van
dete gebieden ie het twijfelachtig of de broedpopulatl* In Zeeland zich in de toekomst op het huldig*
Blveau zal kunnen handhaven. Het aantal broedparen In
het Deltagebied bedraagt 500-700 (Wolff in Qlutz vón
Blotzheim 1975), hetgeen ruin de helft ie van de totale
Nederlandse broedpopulatie. In Zeeland broedden, in 1977
35O-"»5O paar.

HULP, Numenlufi arquata.

Zeeland 1

De Wulp 1 B In Zeeland uitsluitend broedvogel van de
duinen op Schouwen, waar het broeden roede door Haverschoddt (19*12) wordt vermeld. Het aantal broedparen is waarschijnlijk tamelijk stabiel. In 1959 broedden hier^10-15 paar. Braaksma (1960) noemt schattingen
die variëren tussen 15 *n 30 paar. De huidige broedpopolatle wordt geschat op 10-15 paar. In veel andere
delen van Zeeland worden gedurende de broedtijd regelmatig Wulpen aangetroffen, die hier waarschijnlijk
slechts overxomeren.

GRUTTO. LlmoBa liaosa.
Rond 191*? ontbrak de Grutto als broedvogel op
Walen/ren. Pas vanaf 1956 werden hier regelmatig
broedgevallen rostgeBteld, In 1966 8 (Smtlders
en Jooose 1969) • Vleugel c.s. (19^+8) noemon de
Orutto op Zuid-Bevelnnd "«eer zeldzame broedvogel". Thans broeden hirr enkele tientallen paren.
In West-Zeeuws Vlaanderen is de drutto een teer
«ch«a:ee broedvogel op slechts enkele plaatsen
(Enkelaar 1967)• In Oost-Zeeuws Vlaanderen was
deze soort tot 1967 vrijwel beperkt tot het
Groot Eiland, maar heeft zich sindsdien op vela
plaatsen gevBtigd. Samenvattend kan worden gezegd, dat de Grutto In Zeeland de laatste decennia Is toegenomen en zich de laatste Jaren op
een vrij stebiel niveau weet te handhaven.
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. Trlnica totanu».

«•elandi £000-4000

Voer tover bekend 1« de Tureluur 1» Zeeland 'altijd
etn talrijke broedvogel ge«e«i»t, Eljernan (1977)
verneldt dut «r «en verband bestaat tusoen het
chloridegehalte van de feurageerplaateen («loten,
plassen, slikken) bij het broedgebicd en de brotrtdichtheid van de Tureluur. Hoge chloridegeltaltefi
hebben een positieve invloed oj> de aanwezigheid van
prooidieren voor de Tureluur en d«ornee tevens «en
positieve invloed op de brooddiehtheid. Het la dan
ook niet verwonderlijk, dat de Zeeuwse broedblotoj>en, die iowel bulten- als blnnendljks e«n hoog
chloridegehalte hebben, hoge broeddichthcden herbergen. Ter illustratie van de hoge dichtheden in
Zeeland kan het aantal van $00 broedparen in Saeftlnge genoead worden (Neve 1976). In Zeoland broedt
de Tureluur behalve In weilanden, schorren, kreken
en lnlngen ook in begroeide «lootkanten In bouwlandge bieden.

WATERSKIP. Galllnago

Zeeland: 25-50

Op Schouwen broedde de Watersnip vrooger o.e., in de
natte dulnvelleieit bij Haamstede (Rsverschnldt 19^2)
Van Wcilcheren, Tholen ep Sint Phllipolnnd sijn geen
broedgevallen bekend. Op Zuid-Sevcland was het broeden volgens Vleugel;:e.6. (19^6) onzeker, hoogstens
enkele paren. De laatste Jaren hebben hier op neerdere plaateen tr&tersnippen gebroed. -Enkelaar (196?)
noemt voor West-Zeeuws Vlaanderen slechte tên broed*
geval in 1961 in het Orote Gat.bij Oostburg. Roewei
Sponselee en Buise (1975) de (fetersnlp niet als
broedvogel voor Oost-Zeeuws Vlaanderen vemelden,
mijn de laatste Jaren noerdere broedgevallen bekend
geworden. In natte voorjaren bedraagt het aantal
broedpare» in Zeeland waarschijnlijk neer dan 50.

JtOPPSWIP.

ruetleola.

Zeelandt 1-5

De lnatate Jaren eljn enkele broedgevallen van de
Houtsnip bekend uit hot duingebied van Schouwen.
Op Walcheren wae de Boort in 1966 mogelijk broedvog*3 op enige plaateen in de noordelijke duinrand
(Snuldere en Joosee 1969). In Oost-Zeeuw» Vlaanderen broedde de Houtsnip in de tweede wereldoorlog
vergoedenjk op het Groot Eiland. Thano broedt
deie coort waarschijnlijk jaarlijke in da boeoen
langs de gren* bij Clinge. Uit andera delen van
Zeelttnd rijn geen broedgevallen bekend.
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KEMPHAAN. F h i l o n a c h u s pujmwx.

tt* landt

De Kemphaan Is In Zeeland een vrij talrijk* doortrekker en ook In de wintermaanden eijn soms vrij
grote aantallen aan te treffen. Doortrek vindt
plaats tot in juni en vanaf begin Juli vindt
reeds terugtrek plante. Een groot deel van de geaeldo "nognlljke" en "waarschijnlijk*" broedgatallon heeft stellig betrekking op doortrekkers,
die vaak baltegedrng vertonen. Op Schouwen was de
Kemphaan vroeger talrijker dan tegenwoordig on het
Is iel fe twijfelachtig of dete soort hier nog «el
broedt. Op Walcheren broedde deso soort vroegor
ten noorden van Middelburg, doch Is hier verdwenen»
Vleugel C A . (19MS) noene» het broeden op ZuidBeveland twijfelachtig, doch in de 'lO-er jaren
broedde de Kemphnan op het nchor ten ruiden van do
Calsndpolder (Lobret 1962). Do lantste Jaron hebben
•r ook Kemphanen gebroed op de Middelpunten in het
Veerse Keer. In Weot-Zeeuwa Vlnanderon zijn nlleen
Bekere broedgevallen bekend van het Grote Gat (1961))
en het Zwarte Gat (1966; Enkelaar 196?). In Oostteeuwe Vlaanderen schijnt na een afname woer een
geringe toename plaats te vinden (Sponselee en Buise
1975) *n broedt de Kemphaan thans op vercchillende
plaateen, o.a. op Saeftinge, waar In 1976 maximaal
15 vrouwtjes op de baltsplaats aanwezig waren (Neve

1976).
ETELTKLUUT, Hluantopue hinantopus,

Zeelandt O

Bet voorkomen van de Eteltkluut in Nederland
heeft een lnvaeie-achtig karakter en hangt eamea net het uitdrogen van de suidelijker gelegen
broedgebleden. De neeete brocdgevallen in Nederland vonden plnot6 in Zeeland, net name in Zeeuws
Vlaanderen. Wnarechijnlijk broedJ*ner In de 20-er
jaren al enkele malen Stnltkluten in Oost-Zeeuws
Vlaanderen. Daarna vonden regelmatig, echter niet
jaarlijks en in wisselend aantal, broedgovallen
f>l«*ts in Zeeuws Vinanderen. De jaren met de
ueeete broedgevallen zijn: 193? net 14 paar in
Oost-Zeeuws Vlaanderen (Sponeolce en .Buiee 197?)
•n waarschijnlijk een enkele in Weot-Zecuwa Vlaanderen (HaverBChmidt 19^2), 1950 9 paar WestZeeuws Vlaanderen, 1956 16 panr Oost-Zeeuws Vlaanderen (Sponselee en Buise 1975) en 196? *• paar in
West- en 32 paar in Ooot~Zeouwa Vlaanderen (Enkelenr 1967, Sponselce en Buise 1975). v *n do andere
eilanden zijn slechts broedgevallen bekend van
Schouwen In 1939 (Haverschmidt 19<*2) en in 1957
(Sterna) en Zuid-Bevclond, waar in 191*? waarecbijnlljk een paar broedde in de Ooaterschengo (Vleugel
«.e. 19*t8). Na 1967 worden nog je^lijkc Steltkluttn geilen in Zeeland, die echter helen» niet tot
broeden konen.

d
KLUUT, Securvlrostra avosett»,

Zeeland: 1000-2OO0

De Kluut Is een Zeeuwse vogel bij uitstek. Van
Oordt (192G) schatte het aantal broedparen in Zeeland op 550-570. Rond de 2e wereldoorlog waren er
waarschijnlijk «jcer dan 2000 broedparen (Holff 1968)
Wolff (1968) schatte het aantal broedpuren in 1967
*P 1350, terwijl TJBllingii (1970) voor 1969 en
Beijersbefgen (1975) voor 197't ongeveer ejsn gelijke
eehatting geven. In 1977 brondden in Zeeland ongeveer 1^50 paar Kluten. De broedplaatsen bevinden
fclch o.a. In lnlagen, kreken, welen, op wandplaten,
schorren, opgespoten terreinen, weiland en bouwland.
Het belang van Zeeland als broedgeblnd voor de Kluut
blijkt uit een artikel van TJallingil (1970), die de
gehele Noordwesteuropeoe populatie schat op 10000
paar, waarvan **200 panr in .Nederlnnd. In Zeeland
broedt due ongeveer 15 % von de Noordw«steuropeee en
bijna 30 % ven de Nederlandse populatie. Gezien het
tijdelijk karakter van enkele belnngrijke broedgebleden in Zeeland (o.a. platen in Orcvelingen en
Veeree Meer, opgespoten terreinen) }o het de vraag
of het huidige aantal broedparen tiih in de toekomst
ral kunnen handhaven.
'
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8T0RHHEEVW, Larun c a m m .

teeland! 100-150

Dt eerste broedgevallen van d» Stornmceu* in Zeeland
vonden plaats In de Inladen van Schouwon, «aar van
1909 t/rs 1950 vrijwel Jaarlijks 1 a 2 paar broedden
(Braeksna 196^). De belangrijkste broodplnat* bevindt
tien in de duinen van Schouwen, woar éinda 1926 (6
paar) Jaarlijks Stortnmeeuwon hebben gebroed. Na een
toename tot 1951 C*0 paar) «as hier weer een afname
tot In de 60-er jaren (1962 10 paarHtlrankena 196<O.
Vanaf ongeveer 1965 na» het aantal broedparen hier
weer jaarlijks toe en in 1976 broedden er ongeveer
11^ paar (ned. A. van tinperen). Andere broedplaatsen
in Zeeland tijn het Zwin (X92<» 1 paar; Braaksno -iVih)
het Veeree Meer <v.«. 1968 jnnrlljke enkele paren;
Lebret 19?2)» Saeftinge (v.n. 1969 1-3 paart Sponeelee en Buise 1975) ( de platen in de Orevelingen ( v.a.
197? enkele paren) en de werkcilanden in'de Ooeter•chelde (1977 3 paar).

EILVEBMEEUW, Lsrua argentfttuo.

Zeeland 1 8000-16000

Pe Zilvermeeuw ie de laatete jaren in Zeclnnd als
'brocdvogel to«g«nomcn. Pe grootei-e en oudste kolonie
bevindt tien in de duinen van Schouwun, waor in 1926/
1927 enige honderden, in 1936 50Q0 Ülaverüchmidt 19'»2)
en in 197? •• £ 5000 paar broedden. Sinds 19''7 broedt
de fcilvernecuw Jnnrlijka in toenemend «antnl in Soeftinge (1976 **000 poar, Neve 1976). AfBeii«n van enige
verspreide historische brocdgevollen io de enige andere historeche broedplants in dn duinen ven Walchcren,
waar hoogetene enige tientallen poren broeden. Keer
recente vestigingen vonden plaats op een vrij groot
aantal plaatsen, o.a. op de platen in Veeree Meer en
Orevelingen, op Tholen en Sint Phlipclond, op de
werktilenden in de Ooeterscholde, in het Sloegebied
«n op enkele schorren nan de noordkuet van de Weeteraeheldc. ïn 197? broedden in Zeeland onc«veer 10000
paar Zilverneeuwen.

I
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KLEINE MANTEIHEKUW, Urua

£50-500

Pe Kleine Mantclheauw broedt vermoedelijk elnds 1927
bij BaanBtede, waar in 19*9 3 paar broedden (Haver•ehnidt 19<*2). Vooral de laatste tien Jaar heeft hier
•es aterke toename plaatsgevonden en in 1977 broedden
hier h a ?00 paar. De enige andere broedplaats is op
de Hlddélplaten in het Veeree Heer, waar de laatete
jaren enkele peren hebben gebroed.
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EWABTKOPMEEUW, Larua welanocephalu».

Kealandi 1-5

*a» de Zwartkopmeeuw, dl* de laatste Jaren In toeaenenda nate in Nederland wordt aangetroffen, cljn
5 B Zeeland neardtr* broedgerallen bekend. In 1937*
193<» en 1935 broedde dtit eoort gepaard «at een
Kokaeeuw In d« lnlegen op Schouwen (Vijverberg 1935,
HaTerachaidt 19<<2). In 1960 broedden twee paar in
ftaaftinge (van dar Vloet 1961) en In 1971 1 paar
(Sponoelee 1971). Sinds 1973 broeden hier waerochijnlijk jaarlijks etn of enkele paren. In het Belglache
deel van het Zwin vond in 1969 en in enkele latere
jaren een broedgevAl plaat» (Uppen* 1970). In 1977
broedde dete soort waarschijnlijk ook bij Ellewoutsdijk. Oeilen het vrij grote aantal waarneningan in .'
het voorjaar (o.». Middelburg, Vlioningen, Kreekrakjebied) is het niet uitgesloten, dat noerdere broedgevallen over het hoofdfcljftgeilen.

KOKHEtvvt, laruo rldlbunrtua,
De Kokneeuw is vanouds een talrijke broedvogel in
Zeeland, Jligler C1962) schat het aantal broedparen
in Zeeland in 1961 op 12-16000. In 1977 bedroeg het
aantal broedparen meor don 'tOOOO, rodat er een
sterk* toename heeft plaatsgevonden. De grootste
kolonie bevindt *ich In Soeftlnge, waar In 1976 ongeveer 21000 pnar broedden (Neve 1976).

I
I
I

laxus mlnutun.
Rond 1968 word bij ten ondertoek ^^_
van de Xokaeeuw afkomstig uit^Di-Jkwïter (Schouwen)
•an dood jong van de Dwej^gorVeiiw aangetroffen
(Slob 197<«). Hoejtel'-O'p enkele plnotoen regolnatig
Dwergaeeunen overEomeren cijn(later geen broedge'bekend geworden.
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tnUtTt STERN, CUldonlaa nl*er.

teolandi O

Be •nige bekende broedgevallen van de Zwarte Stern
in beland zijn in 195<», 1957,^1958 en 1959 reap.
J, 2, 5 eti 2 paar aan de Caniovliet (Sponnelee en
Buiae 1975) en In 1957 in de Braakman (Suetens
c.s. 19^1). In de broedtijd worden soms wel kleine
aantallen Zwarte Sterns In Zeeland aangetroffen,
Maar van broeden ia geen sprake•

ISDIBf. fiternn hlrundo.

Zeeland: 1000-2000

Vit de historische gegevens valt «f te leiden,
dat de Visdlef in Zeeland al6 broedvogel sterk
is achteruitcegaan. De broedplaatsen in de duinen
•n OL' de stranden van Koord-Be vel and (Arenthale
191B) en Schouwen (o.a. 100 paar in 195"+l Haverschmidt 19^2) zijn geheel verdwenen. In andere,
voorheen teer grote kolonies in een sterke teruggang van de aantallen opgetreden. Zo broedden er
rond 1930 duizenden paren in de inlagen van Schouwen, voor de inpoldering 800 paar in de Braakman,
(Suetene c.e. 1961), in 1956 vele honderden op
tiet Noord-Sloe, de Kaloot en Saeftinge (Braaksoa
1958). Rond 1955 werd het aantal broedpuren in
Seeland nog geschat op uinifl»al 3500 (Broakena
1958). In 1971 resteerden hiervan slechts 700
paar (Osieck 1972). Gelukkig heeft de laatste
jaren weer enige vooruitgang plaatsgevonden,
Kodat er in 1977 «eer en. 1?00 paar broedden.
De grootste kolonies bevinden zich in hot Veeree
Meer, in de inlagen van Schouwen in in Saeftinge.
Toorts broeden op een groot aantal plaateen nog
kleinere aantallen Visdieven.

WOORDSE STERN. Sterna paradiaaea.

Zeeland! 100-150

Haverechaidt C193^) vermeldt, dat de Hoordve Stern
vanaf 1903 op Schouwen bro«dt. In 1933 waren er 60
paar In de flaftuwerolnlaag en enkele paren bij Elle«eet. Vleugel c a . ( 1 9 W noenen deze ooort op
Kutd-Beveland zeer zeldzame broedvogel bij de Oosterechenge en op de Kaloot. In 1958 vond een broedgeval plaats in de Braakman ISuetens e.s. 1961). De
laatste Jaren rijn op meerdere plnatsen broedge'vallen vaetgeeteld. Hot is echter de vraag of het hier
werkelijk nieuwe vestigingen betreft of dnt deze tot
nu toe onopgemerkt zijn gebleven. De grootste aantallen broedden in 1977 in de inlagen van Behouwen
(35 paar), bij Ellewoutadijk (JO paar) en In het
Veeree Meer (15 paar).
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DtEROSTEBN, Stern» alblfrons.

Boewei de broedpopuletie van da Dwergstern In Nederland la achteruitgegaan van 1OOO pnar rond 1950 tot
150-200 paar in 1972 (Rooth 197*») lijken de aantallen
In Zeeland taaelljk stabiel te sljn goblevtn. Vel
treedt een sterke wisseling op van de broedplaatsen.
Pa "natuurlijke" broedplaatsen sljn voor «en groot
deal verdwenen of ongeschikt geworden. Zo broedden er
vroeger regelmatig Dwergsterna op de stranden en in
de duinen van Schouwen, Noord-Bcveland en Walcheren.
Op de Kaloot broedden rond 19ff5 5O-60 paar en in het
Noord-Sloe 6-7 paar.(Vleugel c a . 1948). Op Schouwen
broeden vanouds Dwergnterns in de inlagen. De laatate
Jaren sljn de aantallen hier echter *eer gering.'
Jtieuwe biotopen ontstonden na afsluiting van de Braak»aa (19^-1959 20-<tO paar; Suetens 1961), hst Veeree
Heer (o.a. 65 paar in 1969! Lebret 1972) en de Orevelingen (1972-1977 «uximaol fiO ptiar), wnnr op de perManent drooggevallen delen de Dwergeterns een (tijdelijk) geschikt broedterrein vonden. In de Braakman
broeden inmiddels geen Dwergsterns neer en in het
Veeree Meer hoogstens enkele paren. In de Grevelingen '
hebben de Dwergntern tich geconcentreerd op de Horapolvoet (Z.H.). Sinds 1971 broeden Jaarlijks tot 10 paar
Op de opgespoten terreinen In het Slocgebiod (Joooee
1971 )• Ook bij Sint Fhilipsland en op de Holenplont
broeden Dwergstern op opgnspoten terrein. Op de Hoge
Platen in de Westerse helde broedden in 1977 minimaal
ItO paar, waarvan de aceste nesten hclnnn 'wegopoelden.
Pe totale populatie in het deltagebied bedraagt ongeveer 150 paar, waarvan de helft in Zeeland broedt.

QUOTE STERN. Eterna enndvlcensle.

Zeeland: 1-5

Pe Orote Stern 1 B aio broedrogel in'Nederland afgenonen van 25O0O-'(OO0O panr in 19"»O-1957 tot 4-5000
pur in de laatste jaren (Booth 197't). In Zeeland
was de Orote Stern vroeger broedvogcl in do duinen
en op het strand van Noord-Beveland (Arenthnls 1918),
In de inlagen van Schouwen (1925 enkele duizenden,
1931* BlnEtene 100 paar (Haverechnidt 19<«2), 19C0 50
paar (Sterna)) en in het Veeree Heer (195'I-1960 oinx.
300 paar, Lebret 1962). Incidentele broedgcvallen
vonden plaats in de Braakman (19'*9 en 1930 60 paar,
Suetcns C . B . 1961)1 vrraoedclljk in Saeftinge (19^6
en 19^8, Sponeelee en Bulee 1975) en in Raraaoekenshoek op Walcheren (1957 2 paar, Smulders en Jooooe
1969). De laatste Jaren broeden nog slechts enkele
paren in de Inlagen van Schouwen en in 1975 enkele
paren in KarameketiBhoek. In de Qrevelingen bevindt
tieh op de Hompelvoet (Z.H.) een flinke kolonie, die
la 1977 1200 paren telde (ned. J. Beijerebergcn).

Columba oenfto.
Üaversohnidt (19'»2> vermeldt dat de Holendulf
«ich einde het midden van de 19» «*uw «terk heeft
uitgebreid in Nederland en in 1931» broedde in een
nwtkaet bij Oostorlond (Schouwen) en verder bij
Ponburg en op Noord-Beveland. Rond 19U5 was de
Holenduif op Zuid-Boveland vrij «ileeneon, hoewel
dece hier in 1912-1920 eeldzaan was of ontbrok
(Vleugel C . B . 19't8). Thane broeden door geheel
Zeeland Holendulvcn in boomholten, neetbasten en
konijneholen. Enkclnar (1967) vermftldt een achter- •
ultgnng in Weet-Zecuws Vlaanderen door het verdwijnen van KnotbDtnen.

500-1000

8000-16000

Coluobo pnlumbu»,
Voorzover bekend !• de Houtduif in Beeland altijd
•«n talrijke broedvogcl (ew««t. Gegevens ottr
VQor->ot tchteruitgang ontbreken.

TORTELPUir. Gtrcptopelln turtur.

Z««l«ndi 1000-2000

De TorteldMlf io In d« g«h#le provincie Zeeland
«en vrij talrijke broedvogel. Over voor- of
Achteruitgang is niet» bekend.

TPBKSE TORTEL. Strcptopella decaocto.
bc Turk»« Tortel broedt na ejq. explosieve uitbreiding in noordwovtelijke richting «inde 1950
In Nederland (C.N.A. 1970). In Zeeland werden de
•erote waarnemingen verricht in 1953 op Waleheren t waar toen Mogelijk reeds broedgevallen plaatsvonden (Smulders en Jooeee 1969) en in West-Zeeuws
Vlaanderen, «nar de Soort in 1956 voor het eerat
broedde (Enkelner 1967). In 1957 werden de eerote
Broedgtvallen vastgesteld op Schouwen (Sterna) en
In 0oGt~2eeu*e Vlaanderen (Cponselee en Buiae
1975). Sindsdien l i j n de aantollen voortdurend
toegenomen en tegenwoordig broedt de Turkse Tortel
verspreid door de gehele provincie

1000-2000
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KOEKOEK. Cucultia c a n o r u n ,

fceelandi 1000-2000

Qecien htt grote aanbod van potentiële waardvo»
gela als b.v, Qraepleper, Kleine Karekiet É O
Oele Xwikstaart, Ie het niet verwonderlijk dut .
de Koekoek in Zeeland in vrij (root aantal voorkoat. Over voor* of achteruitgang ia niets bekend.

KERKOIL. Tyto

Zeeland: 25-50

Braftkcma (1976) vermoldt dat de Kcrkuil voor
behalve op Tholen en Sint Philipfiland door geheel
Zeeland ele broedvogel voorkwoia net 150-JOO paar.
In <Je Jaren 196?-197^ waren dit slechto 12-27 paar,
hetgeen een achteruitgang betekent van 91 #• De
Xerkuil ie een vrij moeilijk te inventariseren
soort «n wordt vaak niet opgemerkt. Een intensieve
eontrfile van potentiële broodplanteen heeft de
laatste Jaren vrij veel nieuwe brocdgevallen opgeleverd. Ook heeft de plaatsing van neetknaten enige positieve invloed gehad. In 197? «erd de broedpopulatie van de Kcrkuil in Zeeland geschat op
35-**5 paar.

fiTEEWIL. Athene noctua.

«•eland» 250-500

Arenthala (1918) noemt de Steenuil op Noord-Beveland vrij algeneen. Op Schouwen broeden nog enkele
puren in de binnenduinrand. Op Tholen, Sint Phillpaland en Noord-Be vel and komt de Steenuil thans traar•ehijnlijk niet (meer) voor. Op Wnlcheren was de
aoort voor 19*tO vrij algeneen. Na 19^3 volgde oterke
•ehteruttgang, c a . door de inudatle. Daarna ateeg
het aantal brondparen en in de Jaren 1957- 1960 «erd
•ederon een hoogtepunt bereikt. Vcrvolgona ging het
hier bergafvoarte en vnn de zeker tien br'ocdgevallen
in 1966 (Smuldere en Jooaae 1969) reoteerden er in
1977 hoogatena drie. Vleugel c.s. (19*»8) noemen de
fiteejiull op Zuld-Boveland vrij algemeen, een aanduiding die tegenwoordig zeker niet meer van toepasaing
ie. In Zeeuws Vlaanderen hoeft de eoort lich het
best kunnen handhaven en intensieve inventarisaties
bebbtn «elfa een veel groter.aantal'broedplaatsen
opgeleverd dan vroeger aogelijk werd geacht.
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BOSUIL, Btrlx aluco.

'

»••landt O

Hoewel Havarachnidt (19**2) 4e Boauil alt broedvogel
tan Zuid-Beveland vermeldt, la het twijfelachtig of
d* Boauil ooit in Zeeland heeft gebroed. T.0. de
Vries veraeldt in het Orgaan van de CK.V. 1*1158 het
algemeen voorkomen ven d« Boeuil en ten brocdgeval in
1930. op Zuid-Baveland. De juletheld van dee« nedede11 ng wordt door Vleugel c a . ( 1 9 W eterk in twijfel
getrokken. Op Waleheren werden in 1965 *n 19^6. ook
In de broedtijd, In de noordwestelijke binnenduinrand
op verschillende plaateen Boauilen gezien en gehoord
(finulders en Joosse 1969). De laatste jaren xijn in
de broedtijd Boeuilen gehoord op Schouwen, in Ramnekenshoek en bij Hulot. Broeden lijkt echter uitgeeloten. Het ie merkaaardig dat de Bosuil ale broedvogel
ontbreekt, gezien de aanwezigheid van op het oog zeer
(eechikt biotoop. In Üuld-Holland bereikt de Boeuil
teer hoge dichtheden in vrijwel identieke binnenduinrandboeaen ala op Schouwen en ffalchcren te vinden eijn.

Aelo otue.

Zeeland! 50-100

Vit de opmerking vnn Vleugel C . B . (19"*8), die
het ontbreken van de Ransuil op Zuid-Bevel«nd
noemen, van Enkelsnr (19&7), die in Weet-2ecuwe
Vlaanderen slechte Hn brocdplaftte noemt en van
Sponeelee en Buise (1975), die de soort neer
och (ia TE en toenemend noemen in Ooat-Zeeuwe Vlaanderen, valt af te leiden, dat de Ransuil de laat•te tijd ia toeuenomen. Hoewel de aoort vroeger
Hogelijk vaak óver het hoofd la geulen, ie deze
toename waarachijnlijk reëel. Het plaateen van
neetknoten, alemede de toename van Ekster en
Zwarte Krani, tal op de£e aoort ongetwijfeld
•en positieve invloed hebben gehad.

VtLDUIL, Aalo flamncun,

Zeeland) 10-25

Be.Veldull wordt voor 1973 tl* broedvogel ver( Beidt van Schouwen (1956, Sterna). In de Braakman <1953. Suetena e.a. 196O, het Zwin en de
I ï w a r t e Poldcr> (Unkclaar 19^7) «n het Veeree
Heer (Lebret 1972). De laatete jaren zijn op
diverse nieuwe plaateen broedgevallon geconstateerd, hoewel niet alle broedplaatsen ijnftrlijka
kecet rijn. Sinds 197? broeden er leder jaar
10-1$ paar in Zeelend,
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HACHT&WALUW. Canrlmulmis e u r o p a e u s .

Zeelandt 0-1t

In 19^9 en 1960 broedde 4e Hechtewaluw mogelijk
bij Valkeniese op Walcheren (Smulders en Joosse
1969). In 1999 vond een broed geval plnats bij
Haasatede op Schouwen (Stern»). Tot rond 1960
was de Nachttwaluw broed vogel op voornmllg fort
Hoerepui te Zanddorpe en bij Kloostersande. Tot
1965 broedde de soort regelsatlg bij Sint-Jansteen In Oost-Zeeuws Vlaanderen, «raar ook de
laatste jaren nog Nachtewaluwen worden gezien
(Sponeelee en Buiee 1975). In 197*» werd een neet
gevonden bij Vrouwenpolder, terwijl ook uit
andere delen van het duingebied van Walcheron
waarnemingen bekend lijn.

OIEBZWALUW. Apuo apus,

Zeelond: 2000-^000

De Gierïwaluw is In Zeeland een talrijke broedvogel IR de oudere korren van steden en dorpen.
Ongetwijfeld hebben de verwoestingen in 191»1* en
1953 een afname van de broedgelegenheld veroortaakt.

IJSVOGEL. Alcedo atthl».

Zeelandt 1-9

De Ijsvogel ia in Zeeland waarschijnlijk altijd «en
«eer schaarse broedvogel geweest. Op Schouwen mijn
voor de 2e wereldoorlog enkele broedgevellen behend.
In 1973 broedde hier «en paar in een calueon bij
Zonnemaire. Van Sint Phllipoland, Tholen en Waleneren tijn geen broodgevallen bekend. Op Noord-Beveland broedde in 1975 « n paar bij Kortgene. Op ZuidBeveland zijn twee broedplaatsen bekend. In WestZeeuws Vlaanderen vond het laatste broedgeval plaats .
in 1958 bij fichoondijke. Hiervoor waren ook broedgevallen bekend van IJsendijke en Oroede (Enkelaar
1967). lo Ooet-Zeeuns Vlaanderen was de IJsvogel
volgens Sponselee en Buise (1975) verdwenen. De laatste jaren tljn hier weer op verschillende plaatsen
broedgevallen geconstateerd. Na een ceer sterke afname na de strenge winter 1962-1963 heeft de IJsvogel
populatie In Nederland zich langzaam herstelt en telde
in 1975 275-350 paar (Molnlnger c.s. 1977), waarvsji
5-7 paar in Zeeland. In de winter 1975-1976 was er een
vorstperiode van enkele weken, waardoor veel Ijsvogels
omkwamen. In 1976 resteerden in Nederland slechts
90-iUO paar (Heininger c.s. 1977), wBarvan 2-^ in Zeeland. Ook in 1977 broedden slechts enkele paren ia
Zeeland. Door het creëren van kunstmatige nestgelegenheid, hetgeen reeds op enkele plaateen in Zeeland is
gebeurd, is het mogelijk het broeden van de IJsvogel
te stimuleren.

. •
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HOP, tlpupa

Kt «landt o

Vlak n* d» 2t wereldoorlog broedde «en paar Hoppen nabij VMaaingen en enkele Jaren daarna bij
Valkenieee (Sould.rB tn Jooaae 19*9)• In 1953
broedde een poar in *«n bunker in de Kievitt»polder in Weet-Zeeuwa Vlaanderen (Knkelaor 1967;.
De Hop la tegenwoordig een roer «eldenne eotiergaat in Eeeïand.

OROEKF, SPECHT. Plcuo vlrldle.

Zeelandt 25-50

Op Sehouwen-Duiveland en op Holchdren ia de Orocne
Specht ale broedvogel bemerkt tot de dulttg?bleden.
Volgens Vleugel c a , <19'tfi) ontbrak df!»o aoort op
Zuid-Bevelnnd. De lnntete J«ren *ijn hier enkele
broedgevallen bekend gawordtn. In Heeuwa Vlaonderen
gaat de Groene Specht door het vellen van oude botten en hoogBtnmboomgoarden achteruit (Enkelanr 1967,
Sponaelee en fiuiae 1971)•

gWARTE SprCHT, Dryocopua wartlu».

i

Zeeland: 0-1

41

]

_
\

D* Zwarte Specht breidt «ijn broedgebied in NederiKltd if.weetelljke richting uit. In het broedaei«oen van 196$ werd dete aoort regelnatig getien
bij Donburg. Er kon «enter geen broedgeval vaetgeatfld «orden (Cnuldera en Jooaoe 1969). De l « t •te Jaren werd op t»ee plaateen in Zceu*a Vlaanderen een *aar6chijnlijk broedgeval vnetgeeteld.
Oeilen de teer beperkte hoeveelheid geschikt biotoop in het niet «aarechijnlijtt dat de Zwarte •
Specht in Zeeland ooit een algemene aoort cal
«orden.
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QUOTE BONTE SPECHT, Dendrocopos major.

ïoeland: 100-150

De Orote Bonte Specht broedt verspreid door de
gehele provincie in duinbossen, tuinen, parken,
boomgaarden en in bomenrijen langs' wegen. Op
X>uld>B*veland was deze soort voor 19"»0 celdcanni,
naar 1 B 1»tor toegenomen (Vleugel e.a. 19**8).
Ook in Oost-Zeeuws Vlaanderen heeft waarschijnlijk een toename plaatsgevonden (Sponselee en
Buiee 197?).

KLEIKE BOUTE SPECHT, Dcndrocopoe minor.

Zeeland: 1-5

De Kleine Bonte Specht is in Zeeland slechts bekend als broedvogel van Schouwen-Duiveland en
ZeeuwG Vlaanderen^ Voor Schouwen werd dete soort
reeds als broedvogel vermeld in een Sterna van
1956. Nu broedt een enkel poer in de binne/xduinrand en mogelijk ook bij Schuddebeurs. In WeotZeeuws Vlaanderen zijn vijf of Z«G broedplaat>>en bekend (Enkelaar 196?), de laatste jaren
alechte twee. In Ooet-SSeeuws Vloanderen is tin
broedgeval bekend bij Axel in 1969.

XtUFLEEDWEBHC, Qalerid» crlfltata.

Zttlandt £.10

I>t juistheid van de vermelding van Arenthalo
{1918), dat de Kulfleeuwerik op Noord-BeTeland
"«•er veel aan de slootkanten" broedde lijkt
«lternate twijfelachtig. Op Schouwen broedt
waarschijnlijk een enkel paar. Vleugel c a .
(19*i8) noemen aleehtu t*n waarneming voor
tuld-Bcveland. De laatste Jaren broeden hier enkele paren. In West-Zeeuws Vlaanderen broedt de
Kulflceuwfrik sinds long* tijd in Breakenat
vroeger ook bij C&dsand en Oostburg (Enkelaar
1967). Van Walcheren en Oost-Zneuwa Vlaanderen
»ijn alechts enkele waarneningen bekend *n hier
ontbreekt de soort als broedvogel. Veldlteuwerlken, die b.v, bij opwinding en "wind « e " ook
••n kuifje hebben, worden soms opgegeven als
Kulfleeuwcriken.

I

- 56 tulula arborea.

Zeelandt 1.5

De laatate jaren ia alleen «en'-teker broidgevtl bekend
van de Boonleeuwerik van da duinen op Schouwen.
Op Walcheren *aa de aoort rolgvnsfiaiildera«n
Joesae {1969) «*n achcsraa broedvo[«l (6-20 p*«r)
la 6* duinr«nd tuseen Vllaaingen en Vrouwenpolder. ,
Thans 1» d* Boomleauw«rik hi«r «aarschljnlijk geh««l
vtrdvenen. Hoewel «r uit Zeauwa Vlaanderen geen
trotdjevallen bekend «aren Eljn In de laatate jaren
In twee blokken in Ooat-Zeeuws Vlaanderen waaxachijnlijke broedgevallen gemeld,
,

VEtPLEEUV/ERIK. Aloudn ar^enala.

Zeeland: 16O0O-32O0O

te V«ldleeuwerlk 1« In geheel Zeeland een zeer talrijke broedvogel. Er tijn geen kwantitatieve gegevens voorhanden over voor- of achteruitgang.
Enkelaar (1967) vermeldt vooruitgang door uitbreiding
van de graaxeadteelt.

BOEREKZWAHHT. Hlrundo ruatlea.

Zeeland) 1*000-8000

Da Boeremwalu* ia in da gehele provincie een talrijke broedvogel. In Zeeuws Vlaanderen achijnen de
aantallen langzaan af te neaen (Enkelaar 1967, Sponeelee en Buiee 197$). Of deee afnane in de gehele
Iprovincie optreedt ia niet duidelijk.

Pellchon urbtca.

Catlftndt 8000-16000

De Kulsswaluw i* In Keeland «in ««er talrijk» broedvogel In all* steden ttt dorpen. In 1969 *erd «tn
endereotk gehouden naar hat voorkoaen van de Huistwaluw in Nederland, waaruit bleek dat da Nederland•e populatie 71000-10JOOO paar telde. In Zeeland
werd de populatie geschat op 16000-17000 p n ar {Wedt*
de «wart 1969, Phillppona 197'»>- De laatste jaren
la tr waarschijnlijk een lichte achteruitgang In
aantal opgetreden, *odat er nu einder dan 16OOO
Huisewaluwen In
elnd b r d
D d i h i
HuisEwaïuwen
in ZZeeünï'bróedënT'iJrdlchthêw^ïii
Zeeland ((99-9,7
9 » 7 paar/k»*)
paar/k» ) iia
d« hoogste van alle^
ïeeland
s de
all»,
Wederlandee provincies
(gealddeld 2.1-i
£,1-3 t.««r/u»>
paarAm ) .
Wederlandse
(«realddeld
1
(Phllippona 197 *).
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OEVERZWAIUW.

rlpsrln,

Ut landt 500-1000

Het voorkomen van de Ocverswalu* alc broedvogel la
•terk afhankelijk van het aanbod van geschikte
broedgelfrgenhoid In de vorm van zandige, steile
wanden. In Zeeland, waar de boden hoofdraV.elijk
bestaat uit klei, profiteert de Otverzwaluw vooral
van het opspuiten net tand (0.0. Kreekrak- en Sloegebied). 1'laatfaelijk broeden te ook ïn iendige dijken,1 afgrevingen en duinen.. De Wilde en ffoldeadorp
(196 *) eehattcn de ttederlandse brocdpopulatie op
15000-ltOOOO paar, waarvan **2$ paar In 18 kolonies
In Zeeland (1963), De laatste jsren broeden op
Behouwen, Sint 1'hillpsland en tValcheren enkele paren. In 1977 broedden er in de omgeving ven de Kreekrakalulien neer dan 200 paar in enkele kolonies.
D« aeeete Oeverïwaluwen broeden in Zeeuws Vlaanderen.
Hier tljn neerdero kolonies, waarvan enkele net neer
dan 100 bröedparen. In 1977 broedden er In Zeeland
500-700 paar Ooverzwaluwen.

WIELEWML. Oflolue orlolue.

teeland: 100-150

H > e Wieltwaal Is tamelijk verspreid door de gehele
provincie in alle soorten bosgebieden. Plaatselijk
(o.a. tn ds Braakman en In de recreatlebosjes langs
hst Veeree neer) kunnen vrij hoge dichtheden beelkt «orden. Op Walcheren en In Nest-Zeeuws Vlaaneren schijnt een toenane te hebben plaatsgevonden
Enkelsar 1967i Smulders «n Joosae 1969), terwijl
voor Oost-Zeeuwu Vlaanderen van een afname gespro»
J:en wordt (Sponselee en Buise 1975).
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ZWARTE KBAAI, Corvua corone torone.

Zeelandt 50-100

Ia vergelijking «et 4e redt van Nederland la da
twerte Kraal in Zeeland opaerkelijk tichaars.
Vleugel C.B. (19^8) noenen de Zwartt Kraal op
Zuld-Beveland niet algeneen. Thans ontbreekt hij
hier volkomen. In Weat-Zeeuw» Vlaanderen broeden
aleohta enkele paren. Op Schouwen-Dulvelend,
Wclcheren en vooral in Oost-Zeeuws Vlaanderen
vindt de laatate jaren een toennne plaats.
9e reden voor het ontbreken van de Zwarte Kraal
In vele gebieden i e niet duidelijk, boewei vervolging s t e l l i g van grote invoert i n . Het grotere
Aanbod van oude kraaienesten Bal waarschijnlijk
ten ponltieve Invloed hebben op de stand van b.v.
Torenvalk en Ransuil.
BONTE KftAAI, Corvun corone cornlx,
Vleugel c c (•19'ti) noemen een genengd broedgeval van Bonte x Zwarte Kraal van 1907 t/a 1909
b i j Xloetlnge op Zuid-Beveland,

BOEK. Corvue

Zeeland: 0

De Roek ia helnas uit Zeeland verdwenen als broedvog e l . Op Schouwen broedde deze soort voor het laatst
in 1952. Op Welcheren waren in 192*t vier kolonies
• e t totaal 11*» paar, In 1936 vier kolonies net totaal
210 paar* nn de oorlog nog enkele jaren bij Middelburg
en toen verdwenen (Smulders cn Joosec 19&9)• Op ZuidBevelnnd broedde deze soort sedert 19^1 bij Goes en bij
Helnkenszand (totaal 90 nesten) (Vleugel c . s . 1948),
doch i e hier thans verdwenen. In West-Eeeuwe Vlaanderen broedde de Doek tot 1925 (enkeleer 1967).
De afname in Zeeland kan Als volgt «orden geïllustreerd:
1921» 11** nesten, 1936 26? nesten, 1 9 ^ T*CI nesten,
196? Z neeten en 1970 0 besten (reyen 1968, 1976).

KAUW. Corvus moneduln,

41 j ^ ^

Zeelandt $00-1000

De Kauw i s in Zeeland een weinig tolrijke broedvogel vsh «teden en dorpen, «aur ook wel In konijneholen op tandplaten en in dijken. Op Walcheren
en Zuid-Boveland heeft de laatste Jaren e«n oaneienl i j k e toename plaatsgevonden. In de andere delen van
Zeeland broeden Kauwen slechts «eer plaatselijk en
In kleine aantallen. Ook deze «oort etaet helaas aan
vervolging bloot.
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PKSTER, Pica p i c a .

Zeeland i 150-250

Pe Ekster i«, evenals andere soorten kraaiachtlges,
•tn vogelsoort die altijd fel ia vervolgd. Arenthala ti9i8) noemt bij des» soort op Noord-Beveland:
"••n hooge eeldeaamholdf deee io door de jachtoptieD«ra totaal uitgeroeid". D» Xaatnte j«r»n nemen de
aantallen in Zeeland gelukkig weer iet» toev Op vallend i s het ontbreken op Zuid-Bovelond, waar in 1977
•lachte één neat wa», dat tehter wet hagel doorleefd
•rerdè

KOTEWKRAKER, Nuclfrnffa caryoeittnetea,

Zeeland: O

In 1968 wae er een grote lnvoaie vnn dese soort 1»
Nederland. In hot voorjaar von 1969 « r d op twee
plaateen in Zeeland een vermoedelijk broedgeval vaatgeateld, n.1. in Heneeee op Schouwen, woer eon uitgevlogen Jong werd gezien (Stcrna) en in de Oranjeion
«p Valcheren, waar alarmeren en voeren werd gezien
(»ed. W. MulliO.

.VLAAHSE QAA1, Onrrulue

•r

Zeeland: 100-150

halve op ffalchcren en in de kop van Schouwen, waar
Vrij veel Vlannee Saaien broeden, la dese soort in
Zeeland weinig verspreid en vrij «oldzaan. Ook dete
oort wordt vaok fel vervolgd.'0v«r •antaloverandeIngen la niets bekend.
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ypQLHEES, F»rua major.

Stelandt <»O0O-8000

JH Xcolnees Ie In de gehele provincie Zeeland een
t a l r i j k * broedvogel. Over voor- of achteruitgang
1» Biets bekend*

PIHPELKEES• ParUB

Zeeland:

De finpelmeee i B in Zeeland overal «en vrij talrijke
broedvogel. Over aantaleveranderingen ie niets bekend

tWAHTE HEES. Parus ater.

Zeeland: 1-5

In 1958 broedde een paar Zwarte Meten te Cllnge in
Ooat-Zeeuws Vlaanderen (Sponselee en Buiee 1975).
Ook gedurende de laatate jaren werd op een paar
plaatsen In Ooat-Zeeu*s Vlaanderen waarschijnlijk
of keker broeden geconstateerd. In de 70-er jaren
Veetlgden tich Zwarte Hezen in de dennenaanplant
*an de duinen in de kop van Schouwen, waar ze o.a.
broeden in nestkaaten. Uit andore delen van Zeeland sijn geen broedgevallen bekend.
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KUIT1 HEES, Pnrua crlatatua.

geeland i 0-1

Pe KuifBee» waB vroeger 1» fc«l«« « « " * * • « •
*werfvogel tuiten de broedtijd. De l«*tete j.ren
word«n te «eer frequent warcenonen in Oort2«euwB Vlaanderen en hebben er w«er«chiJnlijK
ook enkel» peren gebroed.

QUNSKOP. Parus ffaluetrla.

Zeeland t 1-5

Ook de Glenekop wao tot voor fcort in geheel Zeeland «en seldïarae swerfvogel. In de afgelopen
jaren hebhen er enkele peren In Oost-Zeeuws
Vlaanderen gebroed. AIB typische bewoner »an
drogere biotopen *ijn, behalve op de huidige
(droge•) broedplaatsen, in andere delen »«n
het natte Zeeland nauwelijks broedgevallen te
verwachten.

Pgrue wontanuB.

Zeeland* 10-25

De Hktkop i» wnarechljnlljk in Zeeland nln broedtogel toegenomen» De lantete jaren heeft deze eoort
ftlch geveotlgd in de blnnendulnrand van Walcheren
•B op Zuid-Beveland, In Weet-Üeeuwa VlaAndernn was
•lecht« fin broedgeval bekend in 196*» (Enkeloar 1967),
In de Braakman wae in 1959 een broodgevnl (Suetene
c a . 1961) en ook in Oost-Zeeuws Vlnendertin waren
alechte enkele broedplaatsen (r.ponoelee en Bulee
1975), De laatete Jnren eijn op vrij veel plaateen "
In Zetuwe Vlaanderen broedgevallen geconctnteerd.
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STAART MEES. Aefilthaloa eaudotua,

Zeeland: 2?-5O

In vergelijking net de reet van Hederliind l a de
Staartmees In Zeeland een opvallend schaarse soort.
Op Behouwen werden in 1957 voor het eerst twee
broedgevallen vastgesteld bij faasetede. Thans
broeden hier neer den 10 paar. Op Walehoren broedden In 1966 + 16* paar (Smulders en J00eet 1969)'
Op Zuld-Beveïend ontbrak de soort rond 19<*5 (Vleugel c a . I ^ S ) . De laatste jaren lijn hier verschillende brocdgevallen geconotateèrd. In WeetZeeuws Vlaanderen in slechte tin zeker broedgeval
bekend: 1959 te Aardenburg (Enkelaar 1967). Xn
0oet-2eeu*B Vlaanderen wee eveneens slechte tin
broedgeval bekend: 196? te Cllnge (Sponeelee en
Buiee 1975)• Hier hebben de laatste Jaren meerdere
paren gebroed.

BAARDMANNETJE. Panurua blurmlcuo.

Zeeland: £5-50

De uitbreiding van het Baardmannetje vanuit de
Tlevopolder over geheel Nederland en Weot-Europa
Ie ook in Zeeland duidelijk nerkbnnr. Vanaf 1966
broedt deze soort In toenemende ante in de kreken
Van Zeeuwe Vlaanderen. Na 1970 vestigden aieh ook
Baardmannetjes in de inladen van Naard-Heveland
en i n de Ooster- en Weeterschenge op Zuid-Beveland.

BOOMKLEVER, filttn europaea.

Zeeland: 0-1

Arenthals (1918) volstaat voor Woord-Bovelsnd aet
de uitermate vage mededeling "broedplaats bekend
verondersteld", Hayerschtnidt (19<<2) vermeldt dat
er over Zeeland niëto bekend I s . Op Walcheren en
l a Zeeuws Vlaanderen ia de soort een zeldzaoe gaat
bulten de broedtijd. In 19Ê6 «erden op Holcheren en
In de l a a t s t e jaren in Zeeuwa-Vlaundcrcn ook gedurende de broedtijd Boomklevers gezien. Broedgevallen «ijn echter (nog) niet bekend. Dit ontbreken
Ie opmerkelijk, gezien het ogenschijnlijk zeer
geschikte biotoop In de. binnendulnranden van Walcberen en Schouwen.
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gOOHKRUIPER. Certhln brachydactyta.

Cetlandt 50-100

Pe Booakrulper la in Zeeland een vrij «chaarae
feroedvogel, vooral In de dulnatreek, op ZuldBeveland en in Weat-Zeeuwe Vlaanderen^ Se aantallen achijnen terug te lopen.

WINTERKOMNQ. Troglodytea troglodyteo.

Zeeland: 8OOO-16OOO

De Winterkoning la In geheel Zeeland i-eti talrijke
broedvofel. Nadere gegevens ontbreken.

raamsEccxx?

ItOODBOBST. Erlthaeua rubecula.

2eel»ndt $00-1000

Ia Ketland kan de Roodborst beallat geen talrijke
broedTogel gnocnd worden. De hoogste dichtheden
worden bereikt in de binnenduinrandboscen. Dese
•oort komt verder In klein aantal en plaatselijk
voor ia perken, landgoederen en tuinen. Uit ouder* gegevens blijkt, dat de Roodbomt nooit
talrijk la geweest. Vleugel c.s. (191*8) noenen de
Koodborst een "zeldzame broedvogel" op Zuid-Beveland. In Zeeuws Vlaanderen was de Roodboret schaam
tot teer echaars (Enkelaar 1967, Sponselee en Buioe
1975). Tot ver in nel worden torritoriun-houdende
Roodborsten waargenooen, die plotseling verdwenen
ml ju. Veel van de op de kaart aangegeven "waarschijnlijke broedgevallen" hebben dan ook betrekking op
doortrekkers en niet op broedvogel».
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MACHTEQAAL. Lue-clnl» megarhyncho».

J -f-

Seelitndt 150-250

Vleugel e,e. (19W vermelden Biecht» <tn waarnening van d« Nachtegaal op Zuid-Beveland en het
ontbreken nis broedvegol. De laatate Jaren z.'Jn
hier echttr verschillende broedgevallen vastge• t e l d . Op Behouwen en Walcheren i s de Nachtegaal
YriJ talrijk in het duingebied. In Zeeuwo Vlaandere» broedt de Nachtegaal weinig verspreid in
geschikte biotopen. Nadere gegevens over aantalsveranderingen ontbreken.
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Zeeland: 2 5 - 5 0

De Blautrborst 1 B i n Zeeland a l l e e n aln broedvo»
g e l bekend u i t Zeauwa Vinanderen en op ZuidB e v e l a n d . In 2eeu«a Vlaenderen r i j n recent I n
v e r s c h e i d e n e kreken nieuwe broedplaatsen o n t dekt» Het 1 B de vraag of deze s c h i j n b a r e vooru i t g a n g r e ë e l i o . Op Zuld-Be*cland broeden s i n d s

enkele jaren een nanzienlijk aantal paren op
bet voormalig eehor bij Bnth. Het broedbiotoop
bestaat bier uit uitgeetrekte, droge vlakte,
begroeid met dletela, vlier, wilgerooeje e,d.
In 1977 *as er voor het eer*t een territorium
b i j 's-Qravenpolder•

&WAPT
. E BOODSTAART. Phoenicurue oehruros.

Zeelandt 50-100

B«t eerst bekende broedgernl n a de Zwarte PoOd• taart In ZeelondI was in 193$ te Middelburg
(Baverscholdt ^^ *Z). Op Zuid-Bevelond waren volgen» Vleugel e . s , geen broedgevallen bekend.
Wanneer de Zwarte Roodstaaxt sich definitief in
Zeeland gevestigd heeft Is niet bekend. In ieder
geval Is er einde de 6o-er jaren eprake van een
gestadige toename, die overigens overeenkomt oet
een toename in vele andere delen van Nederland.
Tegenwoordig broedt de Zwarte Roodataart ver«preld docr de gehele provincie In steden «ö
dorpen en op industrieterreinen.
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OEKRAAODE BOODSTAART, Phoenlcuru» phcmnlcuru», Zeeland 1 25-50
In tegenstelling tot d» Zwarte Roodstaart i» de Qekraagde Roodataart de laatste Jaren In Zeeland
aanilenlijk in aantal afgenonen. Op Zuid-Béveland
traa de Qekraagde Roodstaart volgens Vleugel c a .
(lO-Walgeneen en de laatate 15 Jaar toegenomen?
Tegenwoordig broeden hier slechts enkele paren.
Op Waleheren ia de door Smuldera en Jooae* <19Ê9)
vermelde atatue "vrij talrijk" '(»ai-8o paar) thans
etellig niet neer van toepassing. Of er in Z«euw»
Vlaanderen ook sprake Ie van achteruitgang ia niet
duidelijk. In Weet~£eeuvs Vlaanderen was de eoort
altijd al vrij schaars (Enkelaar 1967). terwijl
voor Oost-Zeeuws Vlaanderen zelfs «en toenane wordt
verneld (Sponselee «n Buis* 1975).

PAAPJE, Baxlcoln rubetra.

Zeeland: 10-25

Het ataat wel voet, dat de aantallen Paapjes in Zeeland rijn afgenomen. Vleugel c.e. (19MJ) noemen deze
Boort vrij zeldzaam op Zuid-Beveland. Thono broedt
hier nog *en paar. Op Waleheren broedden er in 1966
neer dan acht paar in het noordelijk duingebied
(Smulders en Joosse 1969). Tegenwoordig broeden hier
Dog hoocBteno enkele paren. In Arden 32;220 ( 1 9 M 0
wordt het Paapje in Ooot-Zeeuwe Vloanderen niet zeldtaao genoemd. Nu ie dit stellig wel het geval» evenals in Weet-Zeeurp Vinanderen. Op Schouwen broedt
nog «en enkel paar in het duingebied. In geheel Nederland ia de lnatBte jaren «en afname von de aantallen geconstateerd•

BOOPBORSWAPUIT. Saxlcplu torquota.

Zeelandt 50-100

In eonalge delen van Zeeland is de Hoodborottopuit
•ehteruitgegatin of gehtol verdwenen, terwijl in onder* delen toenane heeft plaatsgevonden. Volgeno
Vleue*l c a . (19"*8) broedde de Soodborcttnpult op
Sutd-Beveland 2eldz.'nam langs spoordijken, o.a. bij
Kloetlnge en Borcsele. Thano I E hij hier waarschijnlijk verdwenen. Op Ufolchcren was de Roodborsttapuit
een schaarse broedvogel von de gehele duinntreek
{6auld«ru en Joosse 1969). De laatste jnren werden
alleen brocdgevallcn geveld uit het noordelijk duingebied en lijkt deze Boort o.a. bij Ramnekeno, Vlle•Ingen, Ciehoek en Valkenlsee te zijn verdwenen. In
1976 broedde een paartje bij Knhnctede op Schouwen,
«aar voorheen geen broedgevnllen bekend waren. In
Zeeuws Vlaanderen rijn de laatate jaren vele tientallen paren vactgesteld lange dijken en wegen. De
door Spotieelee en Buist (197?) gesignaleerde toename
heeft tlch blijkbaar voortgezet. De aantallen in het
aangrenzende deol van België schijnen echter af te
nemen (tippens en Wille 1972).
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jTAPOIT. Oenanthe oenanthe.

Zeeland: 150-25O

In Zeeland broedt da Tapuit hoofdzakelijk In de duln«n, plaatselijk echter ook lang» dijken (Schouwen,
Zeeuws Vlaanderen) en op de voormalige,zandplaten in
het Veeree Heer. In Oost-Zeeuws Vlaanderen waren slechts
t*ee broedgevallen bekend! 195^ te Hengstdijk en 1959 te.
Sasmslag (Sponselee en Buiue 19?5). Het ie echter niet
Uitgesloten dat meerdere van de gemelde "waarschijnlijke
fcroedgevallen" betrekking hebben op doortrekkere. De
neeste Tapuiten broeden in de kop v«n Schouwen, woar in
1975 «P de vrooneraslanden en in de' duinen 70-90 paar
broedden (yan Haperen 1977).

KEREL. TurduB meruia.

Zeelont!: 16OOO-320OO

Se Kerel I E in de gehele provincie overal een
seer talrijke broedvogel. Over recente toe- of
afnam* ie niets bekend.

44

mm

•

*

•ftLi
SS •iwf
#!•

dDöGabaGnnnhn
ZAHOLJJSTER. Turdu» philowelon.

Zeelandt ^000-8000

Voor «over bekend la de Zanglijster in Zeeland altijd
ctn overal verspreide en talrijke broedvogel goweeet.
Orer nogelijke aantalareraoderlngon zijn geen
voorhanden.

munnnnn

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Zaaltndt 150-250

OROTE IÏJSTEB. Turdua vleclvorua.

Eoew.1 Snouckaert (1908) «rneldt d«t de Orot» Ujst«r
nog olet In Zeeland broedde, werd liiter bekend oat «I*
rtcda in i88S een broedgeval pleatevond bij Honteniaee
(Jaarbericht C.K.V. 168121»). In 1919 broeddt de soort
bij Haamstede, waar tegenwoordig n o « «te«d« Grote U J e tere voorkomen. In'1921* kwam de «oort voor op Wanneren
bij Domburg. Op ffalcheren heeft er, na een achteruitgang door de inudatie In 19'*1*, « e r toennne plaatügevonden en tegenwoordig broeden tr tientallen. Op Zuid»
Btveland wne de Grote Lijeter Yolfeno Vleugel c.e.
(ig'tfl) YrlJ zeld»ao. Tegenwoordig broeden ook hier
« I e paren. In Zeeuws Vlaanderen heeft de lentcte 15
Jaar een aanzienlijke toename plaat"gevonden.

nonnoa
nnnn
Zeeland) 10-25

CETTI'S ZAWGEB. Cettla c e t t l .

De C e t t i ' e Zanger was 70 Jnar geleden nog beperkt t o t
het Middellandse Zeegebied. Na opraerkulljko expansie
i n noordelijke richting door Frankrijk werden België,
Engeland en ook Nederland bereikt (Bonham en Bob^rteon 1975)- De eerste waarneming in Nederland vond
p l a s t e op 6 oktober 1968 in Budel ( N . B . ) . Dsarop na»
het aantal (vaarnemingen j a a r l i j k s toe en werd de soort
ook In toenemende mate in Zeeland aangetroffen. Reeds
i n 197't broedde waarschijnlijk een paartje nabij Sae
van Gent (van den Steen 1975); Het duurde echter tot
1976 tot hier het eerste broedgeval voor Nederland
werd geconstateerd (van den Steen 1977). De l a a t s t e
Jaren wordt op een toenemend aantal plnatsen t e r r i t o r i a v a s t g e s t e l d , in 1977 rui» £0, Het i e waarschijnl i j k dat een groot deel van de t e r r i t o r i a betrekking .
heeft op broedgevallen. Het volgen van de toekomstige
ontwikkeling van de populatie zou bijzonder i n t e r e s Bant l i j n .
•
.•
I
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SPHIWKKAAWRIETZAHOER. Locuetella naevla,
De Sprinkhaanrietzanger i e In Zeeland broedvogel van
duinetruwelen en p l a a t s e l i j k ron kreckocver» net
r i « t en otruiken (Zuid-Beveland, Zeeuws Vlaanderen).
Op Zui<*.-Beveland wae de Sprlnkhnanrietzanger v o l gene Vleugel C . B . ( ^ S ) n i e t bekend a l e broedvogel.
Jn de een* 1 * provincie s c h i j n t een afname van de
tll
p l a a t s te vinden.
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Locustulla lucciniolde.g.

«•eland»

Over het broeden van de Snor op Schouwen-Dulveland
en Sint Philipaliind ia nieto bekend. Op Tholen werden verschillend» territoria vastgesteld. Volgens
Smulde ra tn Jooant (1969) broedde de Snor op Walcheren seer schaars In de Oranjezon en bij Valkeniese. Waar dere uitgesproken rietvogel in de droge
duinen noest broeden ie niet duidelijk. Mogelijk
la verwarring opgetreden net de Sprinkheonrietzanger. Wel werd de lostBte jeren een territorium vaetgenteld in het reservaat Rarnmnkenshoek. Vleugel e.e.
(19*t8) noemen de Snor voor Zuid-Bevelend niet als
broedvogel; thane broeden hier echter verschillende
paren. De neeBt« Snorren broeden in de kreken van
üeeuwe Vinanderen en in Saeftlnge (1976 5 paar;
Heve 1976). Waarschijnlijk ie er sproke van een
geringe vooruitgang.

QUOTE XAREKIET, Acrocephalu^ orundlnnccue,

Zee landi 25-50

He ede Arenthale (1918) enokt cielding van'het broeden
van de Grote Karekiet in de rletputten op NoordBeveland, «aar dete eoort tegenwoordig nog stecde '
broedt. Van Schouwen, Tholen en Sint Philipeland sgn
geen broedgevellen bekend..Op Vfalchrren broedde deze
eoort in 1959 in RammekenEhoek (liandeoakcr 196**) en
in de 60-«r Jaren in de Veeree kreken (mod. W.MulliO
Vleugel C . E . (19^8) noemen de Orote Korekiet zclda»am
in het Zwaakse Weel, de Oonterschenge en bij Ni66e.
Tegenwoordig ie dete situatie onveranderd. In ZeeuwsVlaanderen is er «sarcchijnlijk sprake van afname. In
19<*2 was de Orote Karekiet «en talrijke broedvogel
«tn alle kreken (Ardea. J2:252), terwijl de soort hier
tegenwoordig vrij schaars ie.'

KABEKIET, ArroeephaluB ccirpftceuB,

Zeeland* 1(000-8000

De Kleine Karekiet la in geheel Zeeland een talrijke broedvogel van vrijwel alle rietvelden.
P3tLBti<eltjk worden zeer hoge dichtheden bereiKt.
Er treedt vaak een enorme onderschatting op van
het aantal broedpnren door het eterk gespreide
broedeelatoen (tot in Juli vinden nieune veetiBingenplsate) en door de tijdetippen waarop de
rangactiviteit een hoogtepunt bereikt! de eerste uren na Biddernacht. In Juni 1977 werden
bij »en telling van «en kreek op Dulveland meer
dan 100 aingende vogels geteld. Om de onder•chotting te illustreren kanworden vermeld dat
de de inventftrledtor van het betreffende atlaablok het aantal troedparen in het gehele blok
werd geschat op 2-101 Bovendien kan bij inventarioatie door middel v»n territoria een onderschatting optreden tot 60 * t.o.v. het werkelijk
aanwefclge aantal broedpnren (van der Oeld 197?'•
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B0SRIET7.AHGER. Acrocephalua imluntrla.

Zeeland t $00-1000

De Boeriet tanker wordt 1» de regionale avifatma'a
ale volgt aangeduid: op 2uld-Bevcland "leldiaoa",
(Vleugel c a , 19*i8), Waleheren "oehaare" (Smulders
•n Jooeee 1969), Keet-fceeuwn Vlaanderen "vrij
•chkitre en afnemend" (Enkelaar 1967). Oost-Zeeuw»
Vlaanderen "echaara"(Spon6elet en Bulee 1975).
Een blik op de huidige veroproidingskanrt en de
opgegeven aantallen in de diverse blokken leert
dat de Bosrietaanger door de gehele provincie verspreid voorkomt en dat de aantallen aanmerkelijk
hoger zijn dan bekend «as. Een verklaring hiervoor kan lijn, behalve een mogelijke reeele toenaoe, het broeden langs wegen, rulgten en in korenvelden, nu niet direct Intereseante vogelgebieden. Ook kan ondertelling plantsvindon door de
nachtelijke tijdetippen,' *aerop de tangactivlteit
een hoogtepunt boreikt.

RIET2AWQER, Acrocerihalus achoenoboenus.

Zeeland: 1000-2000

De Rietianger ie in Zeeland minder talrijk dan
de Kleine Karekiet en geeft meestal de voorkeur
aan grotere rictoppervlakten. Dpt plnateelijk
vrij hoge dichtheden kunnen voorkomen blijkt
o.a. uit de 50 territoria in SaeftlngéUeve 1976)

1111

SPOTVOQEL, Hjcpolale icterina.

Zeeland! 2000-^QOO

Yoor rover bekend io d« Spotvogel In Zeeland altijd
•en talrijke broedvogel geweest. Op de meeste plaatsen met bomen en struiken is d e « eoort aan te treffen. Ook rond boerderijen, waar Tuinfluiter en
Ewartkop meeeteJ. ontbreken.
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Beeland-. 500-1000

OTARTKOP.

Bit h i e t o r l s c h e gegeven» van Havereehaidt
d i e d* üitartkop i n Zeeland aleehte v e r w l d t
broedvo B el op Walcher.n b i j DomburR en van Vleug e l c a . (19^8), d i e deee soort op Zuld-Bcvelana
"nocelijk t e e r «Idzame broedvogel" noenen, kan
«orden geconcludeerd dat de Z w t k o p «-«J» 1 "
b e a l l e t Binder algemeen irae dan tegenwoordig. »•
ïwartkop broedt thana verspreid over de « e "el«
p r o v i n c i e , echter nauweUjka op Sint Phllipaland
en Tholen.

borln.

teeland: 1000-2000

De Tuinfluiter i« voor tover be*;end in Zeeland
altijd een vrij talrijke broedvogel geweest. De
verepreidtng en de aantallen sijn groter dan die
van de Zwartkop. De lsatote jar^n echljnen de
aantallen van de Tuinfluiter echter af te nemen,
1» te$en»telling tot die van de ^Wrortkop.

ORASMUC. Sylvlo comraünla.

Zeeland: 1000-2000

Boewei de Oraomun nog in vrij groot aantal door
(•heel 2e«land broedt, ïijn de afgelopen jaren
In vele gebieden de aantallen sterk teruggelopen.
Afname wordt reeds vermeldt door Sponselee en
Bulae (1975). De tendens van afnemende aantallen
tS in geheel Europa geconstateerd.
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BRAAHSLUIPER. Sylvia curruc*.

s

Zeeland: 250-500
00

Tl»ugel c a , (19^8) noemen de BraanBluiper op
Zuid-Beveland vrij Keldstaan. Op Walcheren waa
dure eoort Trij talrijk en toenemend. In WeatEeeuws Vlaanderen noemt Enk«laar (196?) de
Braamaluipcr vrij echtere. Sponeelec «n Buiee
(1975) vermelden deze eoort voor Ooet>Zeeuwe
Vlaanderen telfo ale "dwaalgaBt"', Biet éen seker
fcroedgeval in 19<>5 te Hontenisse. De laatBte
Jaren ie er aprake van toename en broedt de
Braamnluiper verspreid in de duinen, doornhagen,
lange «regen «n dijken «n in open bos- en parfclandBChappen met lage struiken.
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Evenals de C«tti'e Zitnger is de naaleretaartrietraneer vanuit hrt Middellandse Zeegebied doorgedrongen nnor het noorden en heeft thane ook Nederland bereikt. In 1972 werd de eerste woarge»
»e>rae« ia de Hakkuroerwaard (Fr. )(Heranen 197*0.
Daarna volgde in 1973 een waarneming in Saeftlng* <dc Ridder 197^) en een ringvnnsst bij
Zuidland (Z.H.) (Breek 197*0. In 1974 «erden meerder* waarnemingen verricht in Nederland, «naronder
twee territoria in Saeftinge (Unoea 47:167-168).
In 1975 waren er in Sacftinge 10 a 11 territoria,
werden ook in de Vlaamee Kreek Waaieretaartriettanger gezien en werd in de Braakman een neBt net
•leren en dode Jongen govonden. Dit (ïokerel)
broedgeval wordt door de Comnieeie voor de Nederlandse Avifauna blijkbaar niet als broedgeval erkend, want zij vermelden een broodgevul in 1976
in Flevoland ale het eerste voor Nederland.
In 1976 waren er In Saeftinge zeker 15 territoria
•n in 1977 zoker 25 (ned. J. HeveJ. In 1977 werd
de Boort ook op Zuid-Beveland (Kreekrakgebled)
waargenomen in de broedtijd.

De Fit Ie in In de gehele provincie Zeelond.
•en talrijke broedvogel, die vooral in de
dulngcbleden leer hog« dichtheden bereikt.

Zeeland: 8000-16000

1

ff
—
^

BAAIERSTAARTRlETZANGER. Ciaticoln .juncidle. Zeeland: 25-50

trochllus.
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yjlfTJAr, PhylloaeopuB collyblta,

Z««l»ndl 500-1000

In Arde* 13: 8 (1926) «ordt vermeld dat de
to*n op Walcheren nis broedvogol ontbrak. Door Vleugel e.e. (19*»B) wordt de Tjiftjaf op Zuid-Beveland
"mogelijk teer «ldinne broedvogel" genoemd. Teg«n~
woordig ie de Tjiftjof overal waar opgnand geboomte
1 B een vrij gewone broedvogel. Over recente Bontaloveranderlngen ie niets bekend.

Phylloecopue- sibllatrlx.

Zeeland: 1-5

De Fluiter ie mogelijk « e n regelnatige broedvogel
V«n de loofbossen In de binnenduinrond. Het ie
echter waarschijnlijk dat een aanmerkelijk deel
v»n de vastgestelde territoria betrekking heeft
ep doortrekkende vogels, die eons tot in juni
kunnen worden waargenomen. Op Walcheren broedde
de fluiter volgene Smulders en Joosse {1969) °P
v«rechillende plaateen. Enkeloar (1967) noemt
drie broedplaatsen in West-Zceuwe Viaandorens
Clderechans, Helle en Sint Kruie. Op Schouwen
eehljnt de Fluiter regelmatig te broeden in de
kop. Wit de andere delen van Zeeland zijn slechte
waarnemingen bekend van doortrekkers.

•t

OOTOfUANTJE, Reguluo regulus.

ïeeland: 25-50

Vroegere broedgevallen van het Ooudhttantje iti
Zeeloi'd aljn bekend van West-Zeeuw» Vlaanderen
in 1956, 1958 en 19^1 (Enk«l««r 19^7) «n v«n
O«Bt-Zeeuwe Vlaanderen in 1957 te Sint-Janeteen
(Sponselee en Buine 1975>- De laatete jaren eijn
«eerdere broedgevallen bekend uit d« kop van Schouwen, de duinen van Walcheren, de Braakman en het
grensgebied in Zeeuwe Vlaanderen.
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150-250

ORAPffE VLtEOEWVAHGER. WIUCICBBII atrlata.
De Oreuwe Vliegenvanger broedt in Zeelend tamelijk verapreid en nergena talrijk. Het ia «en
onopvallende eoort, die vaak over het hoof
« H e n . Hoewel voldoende kwantitatieve gcgeTe
ontbreken io het •aarechijnlljk dat de Grauwe
Vliegenvanger In aantal i« afgenomen.

1-5

BONTE VtlEGEKVAMCER. rieedula hynoieucn.

Be Bonte Vllegenranger hcoft slch dese eeuw sterk
In westelijke richting uitgebreid en broedt thone
talrijk In Drente, Zuidoost Fricolnnd, Ovcrljeccl,
Oelderlnnd, Oo&t-Vtrocht en het Gooi (Haverechmidt
1973)* Ook uit vrijwel alle andere provincies zijn
de laatste jnren broedgevellen bekend geworden»
In België heeft d* Bonte Vliéyenvanger xij» broedpebicd cveneenB ia noordelijke »n weetelljke rl-chtlng uitgebreid (Lippens en Mille 197-2). Het Is dan
ook niet verwonderlijk, dat de Bonte Vliegenvanger
su ook regelmatig in Zeeland broedt. De eerate bekende broedgevullen warsn in 1959 te Aardenburg
(Enkclaar 196?) en in 1960 bij hot Groot Eiland
(Sponeelee en Buise 197?). De laatste jaren zijn
ook broedgevallen bekend van Schouwen (1976 Haamstede)
Walcheren (1977 Nollebos Vlieslncen) en op enkele
plaateen in Zeeuw» Vlaanderen.

HEOOEMUS. Pfuntlla «odularis.

Zeeland: 8000-16000

E1GGGG

Vit de opmerking T«n Vleugel t.e. ( 1 9 W ) dat de
Beggenua op Zuid-Beveland toen een zeldzame broedvogel ««1, Is «f te lelden, dat deze ooort hier
Ie toegenomen. Than» 1» de fleggemus i« de gehele
provincie een talrijke broedvogel.
i
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ORASPIEPER. Anthuo pratenale.

£««landt 1600O-J20OO

De Oraapieper la in geheel Keeland «en **«r t a l rijke broedvogel en bereikt teer boge dichtheden.

150-250

BOOMPIEPER, AnthiiB trl»iallet
De Boompieper ie op Schouwen en Walcheren »rij«el
beperkt tot de duingebicden. In endere delen van
Zeeland broedt des» eoort regelmatig lange boomrijke tregon en dijken en in open boe- en parklandeehnppen. Vleugel c.o. ( l ^ ö ) noenen de Boonpieper een "algemene broedvofiel, die de laatete
tien jaar ia toegenomen". In Zeeuwa Vlaanderen «ae
de Boompieper vrij schaarft {Enkelaar 196?, Sponael«e en Buioe 19?5), echter wnorechijnlijk talrijker
dan bekend wao. O*er *«n wogelijkc toe- of afname
sijn geen concrete gegeveno tokend,

WITTE KWKSTAAttT, Hotacllln alba alba,

Ztalaadi 1000-2000

Toor t9ter be)t#Bd i» de Witte Kwikataart In
* M l a n d altijd een w i j talrijke broedyognl «•«eest.
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BOUWKWIKSTJUBT, Hotacllla fdbo ynrrelll,

Zeeland. 1-5

Da lnaUte ju-tn «ijn « k e i * brondgevallen van
Attt ond*r«oort, die noma»l broedt i'n CroolBritanie en Ierland, bekend geworden. Bet ie
niet uitgesloten dat er «eerder*» broedgeyallen
ever tiet hoofd xljn gorten.

QROTE OELE KWIKSTAABT. Motacilln clnerea.

Zeeland: 0

In 1962 broedde een j>Bar Orote Gele Kwikataarten
In de Oude Blule te £ea van Cent (Sponselee en
Buiee 1975).

OELE KWIKSTAABT. Motacllla flava flava.

Zeeland!

Vleugel C . B . (19*18) noeaen de Oele Kwikutaart op
'2uid*Beveland vrij algeneen. Op Walcheren was de
Gele Kwiketaart een vrij talrijke broedvogel op
bouw- en «eiland (Smulders en Jooese 1969)' In
Weet-ZeeuwB Vlaanderen wan d«se eoort eveneens
vrij talrijk (Enkelaac 1967) en in Oost-Zeeuwa
Vlaanderen talrijk, doch «/genomen (Sponeelee en
Buise 1975). De indruk bestaat dat de Gele Kwiketaart In de graelandgebieden afneemt «aar zich
la de bouwlanden weet te bandhaven* Hierdoor is
de flele Kwikotaart in vrijwel geheel Zeeland nog
•en gewone verschijning*
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ENOELSE OELE KWJKSTAAHT. Hotacllln flaya navl»Blwa.Zeeland> 0-1
Behalve In Groot-Srittaniê broodt deE» onderooort
»«n de Oei» ^wikstaart ook aan de andere tijde
Y«u het Kanaal en de Woordzee, o.a. lange de kust
Van Noordwest-Frankrijk en In Nederland in de
bollenstreek tussen Leiden en Haarlem (van Dijk
1975)* Het is waarschijnlijk dftt in het gebied
tussen de Franse broedgebleden en de bollenstreek
ook regelmatig broodgevallen plo.fttR vinden, doch
Meestal niet worden,opgemerkt. Uit Zeeland lijn de
volgende broedgevallen bekend: "1991 Saeftinge
(fiponeelee en üulse ' 1975) i 1957 lïestenecJiouwen
(Sterns) en 1971* Zonnemoire.

OMVWZ

KLAUWER, tnnive collurlo.

Zeeland: 6-10

Haverechraidt (19^2) noemt de Grauwe Klnuwler in
Zeeland o.e. broedvogol van Noord-Bcvclond en
Walcheren. Op Zuid-Bevcland kwam dfze Boort volgene Vleugel c.e. (19'»8) reBelmatiff in klein
aantal voor. Op WnlcjKsren wae de eoort nog rond
1966 e-choarBB broedvógel (•• 5-20 paar) In de
duinen en de bïnnenduinrand (Smulders en Jooese
1969), Enkelimr (1967) noemt enkele broedplnoteen In West-Zeeuwe Vlanndernn. In Ooct-Zeeuws
?2*anderen ie «lechto **» broedgevul bekend;
195') te Sas van Cent (Sponnelee *n Buitte 1975)*
Boewei de Ornuwe Klnuwier vroeger ook langs dijken en wegen voorkwam ie het broeden van deze
•oort de laatste jaren vrijwel beperkt tot elechte
•nkelt paren in de duinen van Schouwen en Walcheren.

BPBEEDW, Sturnua

Zeeland 1 32000-^000

Uit all« vroegere regionnl* avifeuna'e blijkt dat
de Spreeuw in Zeeland altijd een neer talrijk*
t>roedvogel is geweeet.
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HUISMUS. Pwaeer domeetlcutt.

Zeeland: 125000-250000

P« BulemuB ie in geheel Zeeland «en ««er talrijke
ttroedvogel.

BINOHHS. Passer montanus.

Ze«lendt 4000-6000

0e Ritigmue ie in de gehele provincie een talrijke
troed vogel.

APPELVIHK, Coccothrwustcs coccothrauBtee.

il
[

Zeelandt 0

In 1963 tond er een broedgev&l plaats bij Sluis (Enkelaar 1967)• In 1971 broedde er na een Invasie een paar
nabij •« Gravenpolder (ned. C. Jacobueee). Andere
broed^trallen sljn niet bekend en het ia niet waaraehijnlijk dat de Appelylrik regelmatig in Zeeland
broedt.
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Carduelln chlorlc.

tee1andi 2000-^000

De Groenlinj i s In Zeeland een talrijke broedvogel
die gedurende de lantet* jaren waarschijnlijk in
aantal ie toegenomen.

OU
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PUTTER. Carduells carduelle,

Zeeland: 1000-2000

De Putter lijkt een bij ultBtelt Zeeuwse vogel te
rijft, dje de laatste jaren aanzienlijk in aantal
ie toegenomen. Haverechmidt (19'*2) vermeldt "in
Nederland vrij icldzHnn en zeer plaatselijk, o.a.
op Schouwen, Noord-Bevelend en in Zeeuws Vlaanderen". Vleugel C . B . {19*18) noemen de Putter op
Zuid-Beveland vrij algemeen en in aantal toenemend.
Op Wolcheren wae deze soort sinds 1932 een g*rtgelde, vrij zeldzame verschijning, die gedurende
de 2e wereldoorlog in aantal toenam, maar sindsdien in aental weer achteruit ia gegaan (.Smulders
en JooEse 1969). Ka 1965 heeft er op Walehercn weer
toename plaatsgevonden en thans broeden er vele
tientallen paren. Enkelaar (1967) noemt de Putter
In Went-Zeeuwa Vlrander'en vrij schaars en afnemend.
In Ooet-Zeeune Vlaanderen *as de Putter zeer echnare,
&cch toenemend (£pon«elee en Buice 1975). Ce laatste
jaren broeden Putters vrij talrijk door hoel Zeeland
•et een duidelijke voorkeur voor boomgaarden en parklnndochappen.

SIJS. Cnrduelle aplnuc.

Zeelandt 0-1

Van de Sije~ie elechts (én broedgeval in Zeeland
bekend; 1976 Den Inkel op Zuid-Beveland.
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JCNEU, Cerduelli eannntlna,

«e eland! $000-16000

Vleugel c.e. (19*>8) noemen de Kneu op ZuidBeveland vrij algemeen, doch in aantal nfnenond.
Ook tnkelaar (1967) vermeldt een. afname In WeetZeeuwe Vlaanderen door het rooien von o.a. ncldoornhagen. Toch IE de Kneu in de gehele provincie
nog teo talrijke broedvogel.

a&BBSÉ&l
BSEfflftfflEBB
GLlOHKXrXJ^ia

BAttMSUS, Cardueltc flawmea.

Zeeland: ^5-50

Pe Barmsije broedt sedert 19<>1 op de Waddeneilanden
«n In htt noordoostelijk éeel van Hooró-Holland
(C.N.A. 1970) en heeft zJch eindedien verbreid door
de duinen van Noord-Hollend. Na 1970 werden ook
t>reed£«vallen geconstateerd in Drente, op de Veluwe
#n In de duinen van Zuid-Hollend en Zeeland. Tegenwoordig heeft zich een vaste broedpopulatie gevestigd in de duinen van Schouwen en van Walchcren.
In 1972 broedde een paar te Zierlkfcee (Sterna) en
lm 197'» te Groede (Ze e uwe Vlaanderen).

•l

I

[T3GGG

EUROPESE KANARIE. Serimie «crinuc.

Zeeland: 1-

D* Europese kanarie heeft de laatste tientallen jaren rijn broedgebied In Nederland en Bolpië naar
bet noordtiesten uitgebreid. Het aantal broedgcv&ll*n in V?eet-Nederl«nd schijnt de le.ttEte Jaren
«enter neer «f te nemen. In 1962 broedde een pattr
MJ Cadj-nnd (Enkclnnr 1967) en in 19^7 op Schouwen
(JSnuldere en Joosee 1969). In 1977 wtrden tnêe territoria v»etgeeteld in de duinrand van Walcheren en
op 't-5-1977 «rerd een zingend plannetje gezien In
Ttrneuïen (Steltkluut).
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POUDVIWK. Pyrrhula pyrrhula.

Ze»land; 6-10

De Goudvink broedt regelmatig.mtt enkele paren In
Oost-Zeeuws Vlaanderen «n In 197? waarschijnlijk ook
In Weet-Zeeuwe Vloanderen. Onatreeke 1970 heeft dete
«oort clch pok gevestigd in de duinen van Vtalcheren
(Oranjezon). De waarneming van twee exemplaren op
10-6-1972 in.de duinen van Schouwen zou eveneens
betrekking kunnen hebben op een broedgeral, Buiten
genoemde broedgebieden zijn vrijwel geen waarnemingen bekend.

XRPISBEK, Loxia cur.viro»tra.

Zeeland!

In het eind van de «stiger 'jaren werd in het duingebied Omnjezon op Walcheren een paartje net pae
ultgevlogen Jongen gexien. Andere broedgevallen aijn
niet bekend.
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V;WC.

coelebn.

500-1000

i
%

De Vink broedt in Zeeland op de neoste plaatsen
net opgaand geboomte. Het verdwijnen van geschikt
biotoop heeft ongetwijfeld een Achteruitgang veroorzaakt • Nadere kwantitatieve gegevens ontbreken
belaas.
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jjEEP. frlngllla montfrlngilla.

Zeeland! 0-1

De Keep i a ten noordelijke broadvogel waarvan
• l e c h t s enkele broedgevallen In Nederland bekend
Bljn. In 1973 broedde een pnar In de Braakman.
Bet la teer watirGchlJnliJk dat het hier ontsnapte ot losgelaten vollere vogels betreft.

C

ORAUWE GORS, Enberlza calandra.

Zeeland: 100-150

Bet Ie vrijwel zeker dat do Grauwe Goro d e . l a a t s t e
tien Jaar in Zeeland ie toegenomen. Hoverischmidt
(19^2) noemt het woarschijnlljk broeden b i j Breekena in 1932. Fond 1959 broedde deïe eoort nog
et«ede b i j Breskens (Enuldern en J&ose 1969).
Enkelaar (1967) vermeldt voor Wcet-ïecuwn Vleander«n nlechts het regelmatig broeden b i j Retropchement. Suetcns (1%1) noemt voor de Proflknon tien
broedpnren. In Ooet-Zccuwa Vlaanderen W«B de Grnuwe
Qore tot 1955 vrijwel uitsluitend zeer oehonr««
broedvogel van Cneftinge. In 19^7 wao er.ook een
territorium te Philippine. Sedert 1962 broedt deze
Boort ih toenemend aantal door geheel Oost-Zeeuws
Vlaanderen. In Saeftinge waren In 1976 ca. 2? iangpoeten (Neve 1976), In 1977 werden voor het «et-et
ej> drie plsoteen op 2uid-BevrlBnd territoria v a s t geateld. Vergelijking van de hiotorinche gegevens
•iet <Sc huidige verspreiding geeft duidelijk een
beeld van toename. Kot aantal broedparen In Zeeland
bedraagt waarschijnlijk neer dan 100, waarmee.het
t t n van de belangrijkste broedgebieden voor de
Grauwe Oore van Nederland i a .

OEELOORS. Enberlca c l t r l n e l l a .

Zeeland! 10-25

Ö» Oeêlgora i e het ansetaanjagende voorbeeld van
e*n eena talrijke vogelsoort, die door landechopp i-l Ijk e yerendnringen vrijwel i e verdwenen,
Arenthnlo (I9ifi) noemt voor Noord-Bcvelnnd: "teer
»««1 aan de .alootkanten". Vleugel c a . <19'>8) vernelden voor 2uid-Beveland: "algemene broodvogel".
Op de beide Bevelandon io do Geelgore, op oen t e r ritorium b i j Kapelle nu, verdwenen. Op Wnlcheren
wae deze eoort i n 1957 nog talrijk, in 1966 wnren
•r Biecht» vier bro^dg«vallcn tSmuldero en Jooese
1969) *n tAan» in bij verdwenen. In 2* e uwe \lannd«r*n »ao de Oeelgorn vroeger leer t a l r i j k . Se
laat e U jaren reeteren «lechtu' enkele broedgevallen
in de grensstreek. Het ie aannemelijk dot «on «elfde achteruitgang heeft plaatsgevonden o p SchouwenPulveland, waar nu mieoehien nog een enkel paar
broedt, «n op Tholen en Sint Philipelnnd, waar de
eoort nu ontbreekt. Heyndera (197J) noemt »oor de
Jaren 1966-1968 in Zeclsnd 60-90 broedparen en
nerkt hlurbij op dat de Ocelgoro de laotsto joren
«et 99 % ( O io achteruitgegaan. Dcie achteruitgang heeft zich «indcdien,voortgezet en het ia de
vraag of er nog meer don tlon pnar In Zeeland broeden. Aio oorzaken van nchteruitcmig noemt Keyndcrs
(19??)' lnudntie van Wnlcheren, wnterenoodramp,
ruilverkavelingen, egalieatiee, lnaecticldon en
herbicide».
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ORTOIAAN.

hortulann,

Zeeland: O

Vun de Ortolnan zijn slechte twee historische verMoedelljke broedgfvallen bekends 19'»9 en 1956 op
het OrooUEllohd In Ooet-üeeuwe Vlaanderen (C.H.A,
19?O« In het voorjaar worden incidenteel eingende
Mannetjes waargenomen, die hoogst w»«roehljnliJk
slechts dgortrekkere rijn.

RIETGORS. K

Zeeland: 1000-2000

De Rietgors is in Zeeland een vrij talrijke broodvogel in rietvelden, maar ook wel in Obione (Bnkeloar 1967) en flpartina-velden (SnulderB -en Joosse
1969}. Vleugel c a . Ci9'»8) noemen de RietRore op
Zuid-Bevelend een vrij zeldzame broedvoReli Thens
Ie de*e eoort hier tnlt-ijk. Ënkclaar <196?) noemt
• en achteruitgang in Wtet-Zeeurrc Vlaanderen. Een
gefundeerde uiteprenk over voor- of achteruitgang
In geheel Zeeland ie door het ontbreken van voldoende kwantitatieve gegevens niet mogelijk.
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