ANDERE WATERVOGELS,
FUTEN IN WINTERKLEED
OF WIJFJESEEND
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MEERKOET

het verenkleed is
hoofdzokeli jk wit

KNOBBELZWÂÀN

hoofdzokel ijk don kerbruin
tot zwort verenpok zonder
grote witte delen

donkerbruin veren Pok,
roestbruine wong en
snovel met witte vlek
oon de snovelbosis

kop met zwort-gele
snovel, zwemt met
gestrekte hols

lledig witte

het verenkleed is
hoofdzokelijk zwort,
de snovel is hookvorm ig

witte borst
en/of hols

rode snove met
gele snovelpunt

snovel

grijs-zwort verenpok, met goudgele oorpl
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grote gonzensoort
met zworte hols
en witte wong

en bruine bokkebqorden

zwqrte borst

dikke kop en
witte vlek voor
l')
de ogen (

5Ð

grijs-witte vogel,
bruine kop en longe
spitse stoort

WIJFJESEEND OF

glimmend groene kop
en hols met witte holsring en gele snovel

ANDERE
KRÂKEEND

WÂTERVOGELS

bruin-g
witte

verenpok,
gelvlek,

,e

zworte kop met
een kuifje

kleine eend met
groene bond von het oog
tot de ochterhols

wit verenpok en
groene kop met
rode snovel
BRILDUIKER

zworte stoort en zonder
witte wenkbrouwstreep

kop met goudgele
kruin en korte
snovel

I

KUIFEEND
I
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TAFELEEND
WINTERTALING

BERGEEND

?INFO OVER DE SOORTEN

TÀFELEEND

S stotus in Vloonderen:

wintervogel

slechts uitzonderlijk's zomers woorgenomen

zomervogel slechts uitzonderlijk's winters woorgenomen

joorvogel

S joorvogel

Aythyo ferino
S joorvogel

v

V vrij schoorse broedvogel, moor

Aythyo fuligulo

het hele joor oonwezig, ol don niet broedend

doortrekker komt uitsluítend in de trekperiodes voor

nu een vrij tolrijke broedvogel,
doch eerste broedgevol pcs in

M een uitstekend duiker (tot

Y voorkomen in Vloonderen

l4

M merkwoordige kenmerken

Fulico otro

S joorvogel

V vrij tolrijke broedvogel die

DODAARS

ioren'70

sinds de
toeneemt; overwintert in

Pholocrocorox corbo
S jcorvogel

Tochybo ptus ruficollis

S joorvogel

M monnetje en wijfje hebben het-

V een vrij schoorse, doch in oontol

V

zelfde kleed
'l
R ó joor en moond

M een typische koloniebroeder die
voorol von vis leeft en dcordoor
niet groog gezien is op visvijvers of
kwekerijen; een uitstekend duil<er
die echter zijn verenkleed regelmotig (met gespre¡de vleugels)
moet loten drogen
R '12 joor en 7 moonden

@

S joorvogel

V vrij schoorse broedvogel moor

in

vrij groot oontol overwinterend;
vorstgevoelig, trekt verder zuidwoorts bii strenge vorst

M wiifje heeft dezelfde felle kleuren
ols het monnetje in tegenstelling
tot de perfecte comouflogekleuren von de meeste ondere wijfjeseenden; bergeenden broeden
immers in holen (konijnenpijpen
e d ) wot ccmoufloge overbodig

mockt

R ì4

M een vrij onopvollend gekleurde,
goede duiker met een tijdens
de broedtiid merkwoordig 'hinnikend', trillend geluid

Alopochen oegyptíocus
S jocrvogel

V oorspronkelijk bewoner von grote
delen von Afriko ten zuìden von
de Sohcro en de Nijlvollei; woorschijnlilk vio ontsnopte siervogels
nu steeds toenemend in Vloonderen (voorol in volleigebieden)

@
Podiceps cristofus
en overwin-

vock sterk geconcentreerd (bijvoorbeeld ook op zee)
M de soort neemt sinds de joren
'70 Toe; futen drogen hun kleine,
mooi gestreepte jongen vook mee
op de rug; de bolts juist voor
de broedperiode bestoot uit een
indrukwekkend woterbollet

Bucepholo clongulo

S wintervogel
overwintert in vrij klein ocntol
vonof ongeveer midden oktober;
in strenge winters meer vogels
in Vloonderen; broedt voorol in
Scondinovië en Ruslond

M monneties overwínteren gemiddeld noordelijker don wijfjes en
ziln dus verhoudingsgewijs minder
in Vloonderen te zien (7 ò 297"
von de ooñwezige vogels); een uitstekende duiker

CANADESE GANS
Bronto conodensis

S joorvogel

V oorspronkelijk inheems in NoordAmeriko moor ingevoerd in GrootBrittonnië en nu ook steeds
toenemende broedvogel in Vloonderen (voorol volleigebieden)

M een opvollende, luidruchtige gons
die door zijn grootte en dom¡nontie en door zijn steeds st¡igende oontollen een negotieve
invloed lijkt te hebben op ondere,
inheemse wotervogels

nomelijk in Oost-Europo (Polen,
Tslechië, Roemenië, Ruslond, ...)

S wintervogel

V overwintert in klein tot vrij klein
oontol; broedgevollen zijn zeer
zeldzoom ; zeer vo rstgevoelige

@

Cygnus columbionus

V vrij schcorse broedvogel mocr
overwinterend in vrij groot oontcl;

S wintervogel

S joorvogel
V vrii schoorse broedvogel; overwintert in vrij klein oontol, tolrilker in
strenge winters; oontollen nemen
in het olgemeen toe

V

de soort neemt in heel NoordWest-Europo in oontol toe,
woorschijnlijk ols gevolg von een
drostische voedseloonrijking von
oppervloktewoter (o.o. door
overmotig gebruik von kunstmest)
R 3 joor en 5 mocnden

controleren.

zeer tolrijke broedvogel en een
echte cultuurvolger doordot de
soort zich oon zeer uiteenlopende

moerossen)

R 22 joor en ó moonden

E@

Anos crecco
S joorvogel

Anos penelope

S wintervogel

V

¡n

overwintert in Vloonderen in vrii
groot tot groot oontol, vook in
grote groepen von duizenden;
slechts heel uitzonderlijk zijn
broedgevollen vostgesteld; voornoomste broedgebieden zijn
lJslond, Sccndinov¡ë, Boltische
stoten en Ruslond

R

13 ioor en

l0

moonden

@

Anos querquedulo

S zomervogel

V schoorse broedvogel die sinds

co
1975 sterk is ochteruitgegocn;
overwintert voorol in Afriko; door-

R 8 joor en 8 moonden
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10 joor

!i

winter tol
voorol ¡n

Bij monnetjes gebeurt dot normoql in de zorner
(iuli--ougustus). ln die periode zien ze erveel
m¡nder opvollend uit don in de rest von het ¡oor.
Wiifjes von eenden zijn doorgoons onopvollend
bruin gekleurd. Boseer ie dus woor mogeliik op
de kleurriike monnet¡es.

trekkers in Vlocnderen ziin broedvogels von Ruslond tot Siberië

ii

en

oonro

rn oe
n weer
verreki¡ker
zijn ze doorgoons goed te bekijken. Let voorol op
de kleuren von het verenpok. Vergeet doorbij niet
dot de futen (Gewone fuu! Dodoors en Geoorde
fuut) een winterkleed hebben dot sterk versch¡lt
von hun kleurrijke zomerkleed dot op de foto's
te zien is. Moor in dot gevol moet ¡e uitkomen
bij 'ondere wotervogels, futen in winterkleed of
wiifieseenden'. Ook eenden verwisselen hun
verenpok éénmool per ¡oor (ruien heet dot).

schoorse tot vrij tclrijke broedvogel, voorol in de Kempen,
moor in groot oontol overwinterend (voorol vogels uit Scondinovié en Ruslond)

M typisch grozende eend met kenmerkend hoog fluitend geluid

R

I
L
L

V vrij

@

S joorvogel

M de opvollende witte vleugelspiegel

je het resultoot

broedbiotopen kcn oonpossen
(stodsvijvers tot schorren en

M grote, 'slobbende' snovel;

Anos strepero

vrij groot oontol overwinterend;
Vloomse populotie behoorlijk toegenomen sinds ì9ó5

lende soorten kon

is tijdens de broedperiode erg
agressief t o v. ondere soorten
zools Meerkoet

Anos plotyrhynchos

zeer vorstgevoelige soort

@

V vrij schoorse broedvogel moor

Met de foto's von de verschil-

S joorvogel

op de longe stoortveren

R 5 jocr en 5 moonden

S joorvogel

Cygnus olor

pijl tot oon de volgende vroog.

eindkrul in de stoort
Anos ocuto

KLEINE Z\¡vAAN

@

nee en volg de overeenkomstige

tolrijke broedvogel in ollerlei
biotopen; overwintert in groot
contol met dcn zowel stondvogels

M het monnetje heeft een groppige

Anos clypeoto

overwinterocr in klein tot vril klein
oontcl, voorcl in groeples in poldergebieden (West- en NoordOost-Vloonderen); broedvogel von
de toendrogebieden von NoordSiberië en Noord-Ameriko

beontwoord de vrogen met jo of

@

M heeft ziin noom niet gestolen: let

zeer schocrse broedvogel (voorol
in de Kempen) die in zeer klein

is kenmerkend

voorkomen. Begin bii START

R 9 joor

Ruslond

oontol overwintert; broedt voor-

V

M

broeder

soort; voornoomste broedgebieden in lJslond, Scondinovië en

S joorvogel

joor en 5 moonden

rneeste wotervogels die bijons

ò

ols noordelijke broedvogels door
elkoor

territoriole en ogressieve holen-

Podiceps nigricollis

Y

v

M een tildens het broedseizoen erg

GEOORDE FUUT

BRILDUIKER

V

@

teroor ¡n vrij klein oontcl, doch

Todorno todorno

(ì

Gollinulo chloropus
S joorvogel

vrij groot tot groot ocntol

vrij schcorse tot vrij tolrijke broedvogel verspreid over heel Vloonderen; overwintert in vrij klein oontol
(mox zo'n 400 ex )

S jocrvogel
V vrij tolrijke broedvogel

met gering duikvermogen

2 meter)

@

meestol zeer jonge vogel en de /ootste terugmelding);
dus de hoogst gekende leeftîjd

toenemende broedvogel; voorcl in
de trel<periodes in vr¡i groot oontol
oonwezig en in klein oontol overwinterend

nomen terugvinden von de

M een typische duikeend, mocr

meter)

R 3 jocr en ì0 moonden

R /ongst gedrogen ring (periode tussen het ringen von de

Met deze zoekkosrt kon je de

overwinteroor in vrij groot, soms
zelfs groot oontol (moximo in
jonuori en februori)
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