
 

34
ste 

 BROEDVOGELINVENTARISATIE 

BLOKKERSDIJK 2011 
 

Tussen ( ) het aantal broedgevallen of broedterritoria. 
 

Het aantal broedvogelsoorten steeg van 46 naar 47. Dit was het gevolg van het opnieuw 

broeden van Buizerd (1), Grote Lijster (1) en Matkop (1). Van Rosse Stekelstaart en Vink 

werd geen zeker broedgeval meer vastgesteld. 

Wat de watervogels betreft blijft het broedsucces slecht door de predatiedruk van de Vos. 

Door een goede voedselsituatie (veel jonge vis) zag de Fuut het dit jaar nochtans wel zitten. 

Er werden niet minder dan 13 nesten geteld. Geen enkel ei werd uitgebroed! Van Dodaars 

werden van de 4 territoria wel twee koppels met jongen waargenomen. Dit jaar waren ook de 

Knobbelzwaan en de Meerkoet het doelwit. Van de knobbels waren er van de 4 nesten 

slechts één koppel met een voltallige toom en één met slechts 1 pullus. Van de Meerkoet 

werden van de 21 nesten slechts 4 koppels met pulli waargenomen. Voor het eerst werd geen 

enkel tweede broedsel van deze soort vastgesteld! Wat de eenden betreft hebben de cijfers 

enkel betrekking op het broedsucces (het aantal tomen) en niet op het aantal aanwezige 

nesten. Van de twee soorten die voor predatie het gevoeligst zijn, omdat al hun nesten in een 

smalle strook langs de oever van de plas liggen, nl. Tafeleend en Kuifeend, werd telkens 

slechts 1 toom vastgesteld. De andere soorten wiens nesten meer verspreid liggen deden het 

‘beter’: Bergeend (5), Krakeend (17) en Wilde Eend (4). De fundamentele oorzaak van deze 

dramatische toestand is het terugdringen van onze watervogels in te kleine natuurgebieden, 

waar dan grote concentraties vogels een gemakkelijke prooi vormen voor predatoren als de 

Vos. 

Na een eerste geslaagd broedgeval in 2009 broedde de Buizerd (1) opnieuw. Het broedsel 

werd echter verstoord door recreatie (een nachtelijk feestje met kampvuur en veel drank). 

Van de Waterral (3), werden in één territorium 2 pulli waargenomen. 

Het meest opvallende feit was dat door de ideale weersomstandigheden de zangvogels een 

goed broedsucces kenden. Zo werd het recordaantal territoria gebroken van Kleine Karekiet 

(69), Zwartkop (26), Tjiftjaf (37) en Gaai (3). Een evenaring van het record werd 

vastgesteld bij Grote Bonte Specht (4) en Boomkruiper (3). Ook de Sprinkhaanzanger (5), 

Rietzanger (8) en Koolmees (18) deden het goed. De Nachtegaal (7), Bosrietzanger (31) en 

Grasmus (8) bleven min of meer op peil. De Blauwborst (6) kende een licht herstel en er 

werden eindelijk nog eens jongen waargenomen. Van de Tuinfluiter (5) werd het aantal 

territoria echter gehalveerd. De Graspieper (1) houdt nog stand, maar zijn toekomst is 

onzeker door een mogelijke industriële invulling van het naburige terrein van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever. Verrassend was dat voor het eerst sinds 2005 de Matkop (1) opnieuw 

broedde. De strenge winter belette het herstel van de Winterkoning (36). De bedreigde 

Rietgors (6) tenslotte kon het lichte herstel van vorig jaar bestendigen. 
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