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In 2018 zijn we in januari, maart, mei, september en november ook weer op stap geweest om
watervogels in het Markiezaat, de Binnenschelde en het bufferbekken (vroeger Surfplas
genoemd) bij de Kreekraksluizen te tellen. De Hogerwaardpolder en de Bergse Plaat werden
minder frequent geteld. Dit jaar waren de omstandigheden tijdens de telling in maart
buitengewoon ijzig en hoogst onaangenaam. Op de andere data werden de tellers niet
geteisterd door extreem slechte weersomstandigheden. Van januari tot en met mei was het
meerpeil vrij hoog (42, 50 en 41 cm +NAP). Daarna begon een langdurige droogteperiode
met hittegolven. Door verdamping zakte het meerpeil naar 29 en 31 cm +NAP in september
en november. Op 6 november 2018 is er vanaf de Duintjes een aanvullende telling tijdens
springtij in de Oosterschelde uitgevoerd. Toen vlogen circa 1060 Zilverplevieren, 3270 Bonte
Strandlopers en zeker 315 Kanoeten naar de HVP op de Landtong. De aantallen zijn weer
toegevoegd aan het bestand met alle tellingen sinds 1983 dat als PDF op de website
toegankelijk is voor iedereen:
https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2017/08/archief_markiezaat_1983_2018.pdf.
Als we de cijfers bij elkaar zetten valt te zien dat in 2018 in het N2000 reservaat 4215 wateren roofvogels per telling zijn genoteerd. Dat is ruim 1000 meer dan we gemiddeld in het
rampjaar 2017 aantroffen, maar nog altijd ruim 1000 minder dan het doorsnee aantal dat tot
2016 in het Markiezaat verbleef (Figuur 1). De grootste achteruitgang ten opzichte van enkele
jaren geleden is te zien in de maand september. In 2018 telden we amper 5000 watervogels in
september, tot 2016 waren het er nog ruim twee maal zo veel. Net als vorig jaar, is die
achteruitgang wellicht het gevolg van het troebele water (https://vwgboz.nl/wpcontent/uploads/2017/08/Mzt-2017-jaartotaal.pdf). Ook in 2018 bleef het doorzicht tijdens de
vijf tellingen heel beperkt: 27, 25, 20, 22 en 22 cm.
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Figuur 1: Gemiddeld aantal water- en roofvogels per telling in het Natura-2000 reservaat.
Tellingen in januari waarbij het Markiezaatsmeer grotendeels was dichtgevroren (1987, 1997,
2010) zijn niet meegeteld. Rechts: de aantallen die in september werden geteld.

