
39ste BROEDVOGELINVENTARISATIE BLOKKERSDIJK 2016 

Tussen ( ) het aantal broedparen of broedterritoria. 

 

Het aantal broedvogelsoorten steeg voor het tweede opeenvolgende jaar, van 49 naar 53. Dit was het 

gevolg van een nieuwe broedvogelsoort nl. de Grauwe Gans en het opnieuw broeden van Geoorde 

Fuut, Waterral, Kluut, Cetti´s Zanger, Fitis en Spreeuw. Vergeleken met vorig jaar broedden 

Boomvalk, Sprinkhaanzanger en Matkop niet meer. 

De Geoorde Fuut (2) was broedverdacht. Toch waren we verrast toen op 06/08 twee koppels met resp. 

1 en 2 pulli van enkele dagen oud werden ontdekt. Van deze drie pulli bracht ieder koppel één jong 

groot. Het was van 1998 geleden dat deze soort voor het laatst broedde. Na een onzeker broedgeval 

vorig jaar broedde de Grauwe Gans (2) voor het eerst. Er waren 2 tomen van 4 en 5 pulli. Zeker het 

vermelden waard is de Kleine Plevier (3) die voor het tweede opeenvolgende jaar op de Afgraving 

broedde met nu niet één maar minstens 3 broedparen. Het was een verhaal van vallen en opstaan. 

Eind april mislukte de eerste broedronde door slechte weersomstandigheden. Begin juni werden dan 

opnieuw 3 bezette nesten genoteerd. Op 10/07 werden van één nest 4 pulli ontdekt van 1 week oud. 

Ondanks de enorme predatiedruk werd begin augustus toch nog minstens één vliegvlug jong 

waargenomen. Op hetzelfde terrein zat op 21/04 ook een Kluut (1) te broeden. Vermoedelijk door 

predatie was het nest twee dagen later reeds verlaten. 

De Dodaars (7) deed het opmerkelijk goed, ook wat het broedsucces betreft. Toch had de soort te 

lijden onder de niet aflatende predatiedruk van de Kleine Mantelmeeuw. Een goed visbestand 

stemde ons hoopvol voor de Fuut (5). De verwachtingen werden echter niet ingelost. Er kwamen 

weinig jongen groot. 

Van de eenden worden de tomen geteld. Dit geeft een idee van het broedsucces, maar niet van het 

aantal nesten. Van de Bergeend (2) werden slechts twee tomen waargenomen (7 en 11 à 12 pulli). De 

laatste bleef 3 à 4 weken op de plas en verdween waarschijnlijk daarna alsnog langs de Schelde. Het 

aantal tomen Krakeend (13) gaat de laatste jaren op en neer. Als we de eerste drie jaren, vanaf ze in 

1978 voor het eerst broedden, niet meetellen, dan evenaren we dit jaar het laagterecord uit 2002. 

Opmerkelijk is het laagste aantal tomen ooit voor Wilde Eend (2). Wel worden er steeds meer tomen 

van Soepeend (6) genoteerd. Tafeleend (1) en Kuifeend (3) bleven op het lage peil van de laatste 

jaren. 

Omdat het reservaat aan de oostkant voor het publiek gesloten was door de dijkwerken, die tijdens 

het broedseizoen wel stillagen, zag een tweede koppel Buizerd (2) de kans schoon om te broeden. 

Ondanks het hekwerk werd dit broedsel toch verstoord door een ongedisciplineerde bezoeker. Het 

andere paar slaagde er voor het derde opeenvolgende jaar in 3 jongen groot te brengen. 

Nadat vorig jaar voor Waterral (3) geen enkel zeker broedterritorium kon vast gesteld worden, was 

dit nu wel het geval. Het Waterhoen (20) deed het opvallend goed met een nieuw record. Ook voor 

Meerkoet (40, een verdubbeling van het aantal van vorig jaar!), was het van 2010 geleden dat nog 

zoveel broedgevallen werden geteld. Mogelijk profiteerden deze drie laatste soorten van de 

uitzonderlijk hoge waterstand, waardoor predatoren zoals Vos de nesten moeilijker kon bereiken. 

De opeenvolgende zachte winters zorgen ervoor dat sinds het broedseizoen van 2014 jaarlijks het 

record van het aantal broedterritoria van Winterkoning (62) sneuvelt, zo ook dit jaar. Ook de 

Roodborst (9), Zanglijster (5), en Boomkruiper (7) lieten een nieuw record optekenen. 

De Grote Bonte Specht (4), Heggenmus (14) en Grasmus (13) haalden een evenaring van het 

recordaantal. De Nachtegaal (7) bleef op peil en bovendien waren er langs de oostkant nog 3 

grensterritoria. De Witsterblauwborst (3) blijft ons zorgen baren, nadat de broedpopulatie vorig jaar 

onverklaarbaar terugviel van 7 naar 1 territorium. Van de drie territoria dit jaar bevonden er zich twee 

langs de scheldedijk. Het koppel Roodborsttapuit (1) hield stand. Mogelijk was er zelfs een tweede 

broedgeval of ging het om een tweede broedsel van hetzelfde koppel. Voor de tweede maal broedde 

de Cetti´s Zanger (2). Voorheen gebeurde dit in 2012 met 1 territorium. Het niet meer broeden van de 

Sprinkhaanzanger stond vorig jaar al in de sterren geschreven. Er werd wel gezongen van 23/04 tot 

07/05, maar de vogel werd daarna niet meer gehoord. De oorzaak is onbekend. Door de hoge 



waterstand in het voorjaar waren de omstandigheden voor de  Rietzanger (9) niet ideaal, toch werd 

het tweede hoogste aantal ooit gehaald. Ook de Bosrietzanger (35) en de Kleine Karekiet (64) deden 

het goed. Van de laatste nam het aantal opnieuw toe in de zich verder ontwikkelende zuidelijke 

rietkraag. Maar ook langs de Palingbeek steeg, na een lichte afname vorig jaar, het aantal opnieuw. Na 

twee jaar afwezigheid als broedvogel was de Fitis (6) weer helemaal terug en dat met een mooi aantal 

territoria dat sinds 2001 niet meer werd gehaald. Ook de Spreeuw (1) broedde opnieuw na drie jaar 

afwezigheid. Voor het derde opeenvolgende jaar broedde een koppel Baardman (1). 

Overige soorten: Knobbelzwaan (5), Grote Canadese Gans (2) eieren werden geschud, Nijlgans (2) 

eieren werden geschud, Fazant (6), Kievit (2), Holenduif (3), Houtduif (13), Koekoek (1), Groene 

Specht (1), Merel (12), Tuinfluiter (9), Zwartkop (32), Tjiftjaf (39), Staartmees (3), Pimpelmees (10), 

Koolmees (15), Gaai (1), Ekster (3), Zwarte Kraai (6), Vink (3) en Rietgors (7). 
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