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Voorlopige aandachtspunten fauna traject W11b Zuidgors c.a.

Hoogwatervluchtplaats

• Er zijn geen karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) beschikbaar.
• Er zijn maandelijkse tellingen beschikbaar (totalen per telgebied. zonder nadere

plaatsaanduiding).
• Zuidgors en Schor van Baarland zijn in trek als hoogwatervluchtplaats door vele

honderden tot enkele duizenden vogels, met name steltlopers en eenden. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden een tijdelijk effect hebben op deze hvp's.

• Uitwijkmogelijkheden zijn voorhanden in de vorm van nabijgelegen
dijktrajecten.

• Het lijkt belangrijk door middel van fasering rekening te houden met de hvp-
functie (zie ook broedvogels!).

• Er vindt in de huidige situatie nauwelijks verstoring plaats.

Laagwatertellingen

• In april en mei 2004 zijn vogeltellingen uitgevoerd in twee telvakken van 200 x
200 m, van hoogwater tot laagwater. De vakken waren gelegen aan het oost-
eind en westeind van het Zuidgors. Verder is het schor dermate breed, dat op
het slik foeragerende vogels waarschijnlijk nauwelijks zullen worden beïnvloed
door de dijkwerken.

'.Bij vergelijking met de berekende, gemiddelde foerageerintensiteit van
watervogels in de slikgebieden in het westelijk deel van de Westerschelde
bereiken in april bergeend, wilde eend, slobeend, scholekster en tureluur een
duidelijk hogere foerageerintensiteit in het oostvak, terwijl scholekster, wulp,
zwarte ruiter en tureluur dit doen in het westvak. In mei heeft alleen de bergeend
in het oostvak een duidelijk hogere foerageerintensiteit dan gemiddeld, terwijl dit
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in het westvak geldt voor bergeend, wilde eend, kluut, zilverplevier, kanoet, en
rosse grutto.

• Voor details wordt verwezen naar de rapportage (Boudewijn & Vonk 2004).

Broedvogels

• Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in 2004, en herhaald in 2007 (om
"verjaring" te voorkomen ..

• Met name het schor is vrij rijk aan broedvogels. Speciale aandacht verdienen
Bruine Kiekendief en een grote kolonie Kokmeeuwen (1ODDen) en
Zwartkop meeuwen in het oostelijk deel.

• Op de dijk broeden o.a. Graspieper en Gele Kwikstaart.
• Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien

om vestiging van broedvogels te voorkomen.
• Aanbevolen wordt om de werkzaamheden langs het schor te beginnen op of

kort na 1 april, om vestiging en verstoring van broedvogels te voorkomen.
• Zo mogelijk zou langs het oostelijk deel van het pas worden begonnen met

werken na de broedtijd van de meeuwen (na 1 juli).
• Aanbevolen wordt een eventueel aan te leggen onderhoudspad ongeschikt en

effectief ontoegankelijk te maken voor fietsers.

Noordse Woelmuis
• Noordse Woelmuizen komen niet voor in de omgeving.
• Geen mitigerende maatregelen nodig.

Rugstreeppad en andere amfibieën

• Rugstreeppadden komen voor zover bekend niet voor in deze omgeving. Geen
mitigerende maatregelen nodig.

Schorzijdebij

• Het schor vormt een geschikt habitat voor de Schorzijdebij.
• Rekening houden met eventuele aanwezigheid kolonies (zijn niet bekend)
• Zo mogelijk creëren van nieuwe nestgelegenheid (zandhopen).

Schorren

• Bij afdammen van kreken die langs de dijkvoet lopen aandacht voor de aanvoer
en afvoer van water naar het achterliggende/naastliggende schor.

• Indien door het aanbrengen van schorrandverdediging de werkstrook smal kan
blijven, dient deze oplossing te worden overwogen.
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