
24ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2001 

Inleiding 

Zoals in de vorige jaren werd volgens de karterings- of kwantitatieve methode gewerkt. Voor 
meer bijzonderheden hierover verwijzen wij naar de vorige verslagen. 

Van begin maart tot begin augustus inventariseerden de conservators Paul Gerené en Willy 
Verschueren de broedvogels van het natuurreservaat. Elke week deden zij minstens éénmaal 
een vroegochtendtelling. Daarnaast werden een aantal tellingen van deelgebieden gedaan en 
werden occasionele gegevens van derden in de verwerking opgenomen. 

De verwerking gebeurde op dezelfde manier als voorheen, waardoor vergelijking met 
vroegere resultaten mogelijk is. Er werden zeer strenge beoordelingscriteria gehanteerd om 
het aantal broedgevallen te bepalen. Alle twijfelgevallen werden geschrapt, zodat de 

opgegeven aantallen als strikte minima moeten worden 
beschouwd! 

Dit broedseizoen was er één van ups en downs. Voor het 
tweede opeenvolgende jaar konden we een nieuwe 
broedvogelsoort noteren, namelijk de IJsvogel. 
Opmerkelijk was ook het opnieuw broeden van de 
Oeverzwaluw. Records of evenaringen ervan werden 
genoteerd voor Waterral, Grote Bonte Specht , 
Winterkoning , Heggenmus , Pimpelmees , Boomkruiper 
en Zwarte Kraai. Minder positief was het lijstje van 
soorten die t.o.v. vorig jaar niet meer hebben gebroed. Om 
twee soorten rouwen we niet, namelijk de Zwarte Zwaan 
en de Canadese Gans. Wel spijtig was dat een koppel 

Boomvalk eind mei gedurende een kleine week een territorium bezette, maar daarna plots 
verdween. De andere soorten die het lieten afweten waren Tureluur , Zanglijster en Matkop. 
Dat waren echter geen verrassingen, daar deze soorten onder de categorie "onregelmatige 
broedvogels" vallen. Ook de Rietzanger broedde niet, waarschijnlijk t.g.v. de hoge 
waterstand, waardoor grote delen van de rietzone overstroomd waren. Enkele soorten 
bereikten een dieptepunt, namelijk Bergeend, Wilde Eend en Kievit. 

Net als vorig jaar was het bepalen van het aantal tomen bij de eenden moeilijk door de hoge 
waterstand. Veel tomen van vooral grondeleenden hielden zich schuil in de ondergelopen 
rietkragen. 

De hoge waterstand had uiteraard ook een negatieve invloed op het broeden van waadvogels.  
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Resultaten  

1. Aantal soorten.  

1978  1979  1980  1981  1982 1983 1984 1985 1986 1987  1988  1989 

51  49  47  45  48  51  51  52  49  54  53  49  

1990  1991  1992  1993  1994 1995 1996 1997 1998 1999  2000  2001 

47  51  51  56  59  55  50  47  46  46  54  49  

2. Aantal broedparen.  

1978  1979  1980  1981  1982 1983 1984 1985 1986 1987  1988  1989 

373  369  435  398  471  459  573  529  588  607  574  574  

1990  1991  1992  1993  1994 1995 1996 1997 1998 1999  2000  2001 

477  527  543  572  566  559  522  495  483  517  501  492  

3. Overzicht van de broedvogels.  

Tussen ( ) de aantallen die in 2000 werden genoteerd;  

Dodaars : 1 (5)  Houtduif 10 (11)  Kleine Karekiet : 49 (50)  

Fuut : 6 (6)  Koekoek : 1 (1)  Grasmus : 7 (7)  

Knobbelzwaan : 8 (6)  IJsvogel : 1 (0)  Tuinfluiter : 10 (9)  

Bergeend : 4 (6)  Grote Bonte Specht : 2 (1)  Zwartkop : 13 (14)  

Krakeend : 20 (15)  Veldleeuwerik : 2 (1)  Tjiftjaf : 15 (13)  

Wilde Eend : 12 (19)  Oeverzwaluw : 10 (0)  Fitis : 8 (8)  

Slobeend : 4 (4)  Graspieper : 1 (1)  Staartmees : 1 (3)  

Tafeleend : 36 (45)  Winterkoning : 29 (26)  Pimpelmees : 12 (12)  

Kuifeend : 37 (34)  Heggenmus : 12 (10)  Koolmees : 16 (18)  

Bruine Kiekendief : 2 (2)  Roodborst : 6 (8)  Boomkruiper : 2 (2)  

Fazant : 10 (10)  Nachtegaal : 4 (5)  Vlaamse Gaai : 1 (1)  

Waterral : 5 (3)  Blauwborst : 11 (12)  Ekster : 6 (6)  

Waterhoen : 16 (13)  Gekraagde Roodstaart:2 (4)  Zwarte Kraai : 9 (8)  

Meerkoet : 35 (37)  Roodborsttapuit : 3 (1)  Vink : 1 (1)  

Scholekster : 1 (1)  Merel : 12 (10)  Rietgors : 6 (5)  

Kievit : 2 (4)  Sprinkhaanzanger : 1 (1)     

Holenduif : 6 (6)  Bosrietzanger : 24 (28)   
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Bespreking van enkele soorten.  

- Dodaars. Na het goede broedseizoen van 2000 was het dit jaar een moeilijke bevalling. Er 
waren zeker 3 tot 5 territoria, maar of daar werd gebroed, blijft een vraagteken. Feit is, dat de 
jonge vis (= voedsel voor de jongen) veel later dan normaal verscheen en dus niet op het 
juiste moment aanwezig was ( zie ook bij Fuut ). Slechts één koppel met de juiste timing 
verscheen pas op 23 augustus met 1 jong van een week oud en slaagde erin dit groot te 
brengen. 

- Fuut. Zes koppels verschenen met jongen op de plas, maar geen enkel jong werd 
grootgebracht, vermoedelijk door de slechte voedselsituatie op dat ogenblik. Twee koppels 
probeerden het later opnieuw en brachten dan wel respectievelijk 2 en 3 jongen groot. 

- Knobbelzwaan. Het tweede hoogste aantal broedparen ooit. Aantal jongen per nest : 7 - 7 -6 
- 5 - 5 - 5 - 5 - 4. Twee pulli stierven reeds vroeg ( begin juni ), maar van begin augustus tot 
11 oktober stierf 70 % van de juvenielen. Door het grote aantal ruiers ( 230 ex. eind juli) 
raakte waarschijnlijk het plantaardig voedsel uitgeput. Eenzelfde verschijnsel deed zich voor 
in 1989 en 1994. 

- Bergeend. Het juiste aantal broedgevallen is steeds moeilijk vast te stellen, daar veel 
koppels na het uitkomen van de jongen onmiddellijk wegtrekken langs de Schelde. De vier 
tomen die dit jaar werden geteld zijn wel het laagste aantal ooit. 

- Krakeend. Na het magere broedresultaat van vorig jaar kon slechts een licht herstel worden 
vastgesteld. 

- Wilde Eend. Het laagste aantal dat ooit werd genoteerd. 

- Bastaardeend. Er werden 8 tomen geteld. 

- Tafeleend. Na het hoge aantal van vorig jaar viel het broedbestand min of meer terug op het 
normale peil. 

- Bruine Kiekendief. Alhoewel deze soort reeds vanaf 1987 jaarlijks broedt, is het pas de 
vijfde maal dat er meer dan één nest werd vastgesteld. Het is bovendien pas de derde maal, 
maar wel het tweede opeenvolgende jaar, dat twee broedkoppels werden genoteerd. In de 
overige gevallen ging het om polygamie. 
De twee broedparen waren aanwezig vanaf de derde decade van maart. Eén broedgeval 
mislukte, maar van het andere vlogen op 10 juli twee jongen uit. 

- Fazant. Het aantal broedgevallen van deze moeilijk te inventariseren soort lag 
l wat jongen grootgebracht. waarschijnlijk hoger. Er werden hee
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- Waterral. Een evenaring van het hoogste aantal 
territoria uit 1999. Toch is deze soort waarschijnlijk 
onderteld. 

- Waterhoen, Meerkoet. Door de hoge waterstand lagen 
g, zodat enkel het 

aantal paren met jongen van het eerste broedsel werden 
de nesten diep verborgen in de rietkraa

geteld. 

- Kievit. Deze soort bereikte opnieuw een dieptepunt. 

- IJsvogel. Dit pareltje broedde voor het eerst. Er vlogen geen jongen uit. 

- Oeverzwaluw. Deze soort broedde voor het laatst in 1995 ( 13 nesten ). Het was opvallend 
 

al koppels in de bouwput voor een nieuwe fakkeltoren. 
Omdat de bouwvergunning niet in orde was, werden de werken stilgelegd, waardoor de 

hoe goed deze soort het deed in de regio. Ook in het industriegebied van Zwijndrecht werd
iedere geschikte broedplaats onmiddellijk in gebruik genomen. Zo broedden op het naburige 
terrein van Bayer Rubber een 60-t

vogels rustig konden verder broeden. 

- Winterkoning, Heggenmus. Voor beide soorten werd het opnieuw een recordjaar. Voor 
Winterkoning is het het derde opeenvolgende jaar dat het record werd verbroken. De zachte 
winters spelen hier zeker een rol. 

- Gekraagde Roodstaart. Deze soort valt terug op het niveau van 1997. 

- Roodborsttapuit. Net geen recordaantal, maar het was toch reeds van de periode 1987-1989 
geleden, dat nog een gelijkaardig aantal broedgevallen werd genoteerd. 

- Merel. Een evenaring van het recordaantal territoria. 

- Bosrietzanger. Voor het tweede opeenvolgende jaar gaat deze soort achteruit. Ze valt terug
op het laagste aantal sinds 1985. Net als vorig jaar kwam de soort erg laat aan, waardoor van 
sommige territoria weinig gegevens beschikbaar waren. Mogelijk werd de soort hierdoor 
onderteld. 

 

- Staartmees. Deze soort is nooit talrijk geweest, maar valt nu wel plots terug op het 
minimumaantal. Er werd waarschijnlijk zelfs niet succesvol gebroed. De nesten worden op 

plunderd door de Vlaamse Gaai. Merkwaardig was wel dat één van 
de partners van het broedkoppel behoorde tot het Aegithalos caudatus caudatus- type, de 

- Zwarte Kraai

Blokkersdijk regelmatig ge

zogenaamde Witkopstaartmees, een ondersoort uit Noord- en Oost-Europa. 

. Een recordaantal broedparen.  

- Geoorde Fuut

Mogelijke broedvogels.  

. De soort was heel het broedseizoen aanwezig en er werd ook balts 
gen voor een zeker broedgeval ontbraken. waargenomen. Verdere aanwijzin
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- Groene Specht. Reeds jaren is deze soort broedverdacht. Ook nu was de Groene Spech
het broedseizoen prominent aanwezig, maar we slagen er maar niet in een nesthol te vinden. 
De soort broedt wel in de aangrenzende natuurgebieden, o.a. in het Sint-Annabos.  

t heel 

Broedvogels uit de omgeving.  

i
- Blauwe Reiger

et in het reservaat broeden , worden hier vermeld. Enkel de "interessante" soorten die n
. In de broedkolonie teld! In 

1998 broedden daar nog 31 koppels! Mogelijke oorzaak is de verstoring door het uitblijven 
van beschermende maatregelen. 

in Het Rot werden nog slechts 8 bezette nesten ge

- Canadese Gans. Op het terrein van Bayer Rubber 
broedde met succes 1 koppel. Waarschijnlijk betrof het 

erd

de vogels die vorig jaar op Blokkersdijk hadden 
gebroed. 

- Buiz . In de aangrenzende natuurgebieden broedden 
met succes twee koppels. Telkens vloog één jong uit. 

- Kleine Plevier. Op het terrein van Bayer Rubber werd 
1 broedgeval vastgesteld. 

- Grutto. 7 broedkoppels op Bayer Rubber. 

- Tureluur. 6 broedkoppels op Bayer Rubber. 

- Zwarte Roodstaart. Eén koppel broedde op de gebouwen

Wielewaal

 van Bayer Rubber. 

- . Op 10 en 12 mei was er een zangpost aan de oostkant van Blokkersdijk. Op 19 
en 24 mei zong nog een exemplaar in het Sint-Annabos. Verdere gegevens ontbreken. Of deze 
soort nog broedt in het Sint-Annabos is onzeker.  

Paul Gerené en Willy Verschueren  
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