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Tussen () het  aantal broedparen of territoria. 

      

Het aantal broedvogelsoorten daalde van 49 naar 46. Dit was het gevolg van het niet meer 

broeden van Buizerd, Graspieper, Grote Lijster, Cetti´s Zanger en Spreeuw, en het 

opnieuw broeden van Grote Canadese Gans (1) en Matkop (1). Het verdwijnen van de 

Graspieper was te verwachten. Het verbossen van het naburige terrein van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever (vroeger van Lanxess Rubber nv) zal daar niet vreemd aan zijn. Ook de 

zang van de Veldleeuwerik werd daar dit jaar niet meer gehoord. 

Ook nu was het broedsucces van de watervogels slecht met als waarschijnlijke oorzaak de 

predatiedruk van de Vos. 

Voor Dodaars (6) en Fuut (7) is het beschikbaar zijn van jonge vis van het juiste formaat 

belangrijk. Dit jaar verscheen de jonge vis zeer laat. De eerste nestbouw werd pas half juni 

waargenomen. Toch waren enkel de nesten die pas in juli werden opgestart succesvol. Van 

het laatste nest kipten de eieren pas in september, maar ook deze jongen werden nog 

grootgebracht. Voor Dodaars betekende het dit jaar een evenaring van het hoogste aantal 

sinds 1984. 

Van de Knobbelzwaan (4) kwamen slechts twee nesten uit (5 en 4 pulli). De oorzaak is 

waarschijnlijk predatie van Vos, maar dit jaar ook van Grote Mantelmeeuw die begin mei 

eieren roofde. Door het uitgeput raken van het plantaardig voedsel, later in het jaar, 

overleefden slechts 2 jongen. 

Van de eenden worden steeds het aantal tomen (wijfjes met jongen) geteld. Dit zegt alles over 

het broedsucces maar niets over het aantal nesten. Van de Bergeend (3) werden enkel bezette 

nestholen gevonden, maar geen jongen. Deze soort trekt meestal met de pulli onmiddellijk 

weg langs de Schelde. Van de Krakeend (16) werd de dalende trend sinds 2005 (toen nog 37) 

gestopt. De Wilde Eend (4) vertoonde een daling. Van beide soorten liggen de nesten meer 

verspreid over het gebied en zijn normaal daardoor minder gevoelig aan predatie. Dit in 

tegenstelling tot de Tafeleend (2) en de Kuifeend (1). Het lage aantal pleisteraars van 

Tafeleend van april tot begin juni en van Kuifeend vanaf half mei wees er op dat velen het 

zelfs niet meer wagen om hier nog te komen broeden. 

Van de Waterral (3) werden in juni juvenielen waargenomen. De Meerkoet (23) bleef vrij 

constant op een laag aantal. 

De Kievit (1) broedde opnieuw op het gemaaid rietperceel, maar er werden geen jongen 

waargenomen. 

Alweer een late strenge winter had voor gevolg dat de Winterkoning (26) terugviel op het 

niveau van 2002 en de Heggenmus (4) zelfs op het niveau van 1985! De Roodborst (7) 

daarentegen scoorde op één na het hoogste aantal ooit. Voor de Nachtegaal (2) zat een 

herstel, na de opvallende terugval van vorig jaar (van 7 naar 2), er niet in. Het herstel van 

Blauwborst (7) kreeg geen vervolg. De Roodborsttapuit (1) hield nog stand op de 

leidingstrook van 3M Belgium. De Zanglijster (1) viel terug op het minimumaantal. De 

Sprinkhaanzanger (4) deed het redelijk goed. De hoge waterstand in het voorjaar belette de 

Rietzanger (5) om een betere score te halen. De recordrace van de Kleine Karekiet (63) 

werd gestopt. Voor het tweede opeenvolgende jaar werd een recordaantal territoria genoteerd 

voor Grasmus (12). Na een recordjaar vallen Zwartkop (25) en Tjiftjaf (30) terug op hun 

normale peil. Van de Pimpelmees (16) werd een record genoteerd, maar bij vier nestkasten 

werd niet gevoederd en ook bij de Koolmees (17) werd dit bij zes nestkasten vastgesteld. Na 

latere controle werden in sommige kasten dode jongen aangetroffen. Het broedsucces was dus 



blijkbaar mager. De Vink (4) liet ook een recordaantal territoria optekenen. Na het hoopvolle 

resultaat van de Rietgors (6) van vorig jaar viel het aantal terug op het normale lage peil. 

De overige broedvogelsoorten: Fazant (5), Waterhoen (8), Holenduif (2), Houtduif (12), 

Koekoek (1), Groene Specht (1), Grote Bonte Specht (2), Merel (12), Grote Lijster (1), 

Bosrietzanger (30), Tuinfluiter (7), Fitis (2), Staartmees (4), Boomkruiper (3), Gaai (3), 

Ekster (4), en Zwarte Kraai (7).  
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