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 BROEDVOGELINVENTARISATIE BLOKKERSDIJK 2010 

 

Tussen ( ) het aantal broedgevallen of broedterritoria. 

 

Het aantal broedvogelsoorten bleef stabiel. Toch onderging de soortenlijst enkele 

verschuivingen. 

Positief was dat van de Groene Specht, die reeds jaren broedverdacht was, er dit jaar voor 

het eerst een bezet nesthol werd ontdekt. Minder aangenaam was een eerste broedgeval van 

Rosse Stekelstaart. De Waterral broedde opnieuw met 2 territoria. Daartegenover zag de 

nieuwe broedvogelsoort van vorig jaar, de Buizerd, het dit jaar niet meer zitten. Ook de 

Roodborsttapuit en de Grote Lijster, die op Blokkersdijk al het statuut hadden van 

‘onregelmatige broedvogel’ sloegen dit jaar over. 

Door de predatiedruk blijft het broedsucces van de watervogels (fuutachtigen, eenden en nu 

ook Meerkoet) zeer laag. Voor alle duidelijkheid, de cijfers geven enkel een aanwijzing over 

het broedsucces (aantal tomen) en niet over het aantal nesten (broedparen): Dodaars (6) ; 

Fuut (1) ; Bergeend (2) ; Krakeend (18);  Wilde eend (6), nog 14 in 2007 ! ; Tafeleend (2), 

nog 57 in 2006 ! ; Kuifeend (5), nog 14 in 2008 ! ; Meerkoet (19), nog 36 in 2009 !. 

De Bruine Kiekendief broedde nu ook niet meer buiten het reservaat. De toekomst voor deze 

soort ziet er op Blokkersdijk dan ook niet rooskleurig uit. 

Bij de zangvogels blijft de Blauwborst het grote zorgenkind. Met nog slechts 4 territoria is 

dit het laagste aantal dat we ooit op Blokkersdijk noteerden. Ook  Sprinkhaanzanger (2), 

Fitis (1), Pimpelmees (9), en Boomkruiper (1) hadden een dipje. Maar andere soorten deden 

het opvallend goed. Zo werden er records gebroken van Nachtegaal (9), Rietzanger (9), 

Koolmees (19) en Spreeuw (7). Grasmus (9) en Zwartkop (23) evenaarden het 

recordaantal. Verder deden ook Roodborst (7) en Tuinfluiter (10) het goed. Het was 

verheugend vast te stellen dat van de Rietgors, die vorig jaar was teruggevallen tot nog 

slechts 3 territoria, er dit jaar opnieuw 6 territoria werden vastgesteld. 
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