
Ornithologische waarnemingen 2005 

Januari tot maart 

Futen tot eenden 

De Dodaars (Tachybaptus ruficollis) pleisterde vanaf 17 maart opnieuw constant. 
Doortrekkers zorgden voor iets hogere aantallen dan in de voorgaande jaren. Op 29 maart 
werden 14 exemplaren geteld. ook de Fuut (Podiceps cristatus), die vanaf februari al constant 
aanwezig was (uitgezonderd tijdens de vorstperiode van 1 tot 6 maart), was in de tweede helft 
van maart reeds goed vertegenwoordigd. Op 29 maart pleisterden 14 exemplaren. Een 
Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) pleisterde van 12 tot 15 februari. Sinds 1973 is dit pas 
het zesde jaar met februarigegevens. In maart verscheen deze soort opnieuw op het normale 
tijdstip. vanaf 15 maart liepen de aantallen langzaam op tot 17 exemplaren op 24 maart. 

Op 20 maart trokken 2 Ooievaars (Ciconia ciconia) om 15u26 in noordelijke richting. het 
aantal waarnemingen van de uitheemse Zwarte zwaan (Cygnus atratus) bleef gelukkig 
beperkt. Enkel op 2 maart pleisterden 2 exemplaren. Het overwinterend koppel Kleine 
Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) vertrok in de nacht van 19 op 20 maart naar het verre 
Siberië. Enkel op 12 en 13 januari waren ze niet op de plas aanwezig. We verwachten ze terug 
vanaf half oktober voor hun tiende opeenvolgende overwintering. 

Zoals steeds werden enkele groepen overvliegende Kolganzen (Anser albifrons) 
waargenomen. het betrof 12 en 85 exemplaren op 2 januari en 30 exemplaren op 3 februari. 
De Grauwe Gans (Anser anser) werd vanaf 22 januari regelmatiger waargenomen. Vooral in 
maart werd zelfs regelmatig gepleisterd met 2 tot 8 exemplaren. Het gejodel van de 
ingevoerde Canadese Gans (Branta canadensis) was uiteraard niet meer uit de lucht. Tot half 
februari kwamen doorgaans zo'n 35 tot 57 exemplaren overnachten. in de nacht van 28 op 29 
januari liep dit aantal op tot 115 exemplaren. Vanaf eind januari werd ook gedurende de dag 
gepleisterd door 2 tot 22 exemplaren. op 12 februari pleisterde kort een Rotgans (Branta 
bernicla). Het was van oktober 2002 geleden dat deze soort nog was waargenomen. De 
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) is in sommige streken in Vlaanderen ook al een 
probleemgeval geworden. Gelukkig is dat op Blokkersdijk nog niet het geval. in deze periode 
werden dertien verspreide waarnemingen van 1 tot 3 exemplaren genoteerd. Enkel op 19 
februari werd een grotere groep van 19 overvliegende exemplaren waargenomen. 

Vooral in de tweede helft van maart pleisterden soms mooie aantallen Bergeenden (Tadorna 
tadorna). Op 24 maart werden 182 exemplaren geteld. Het aantal overwinterende Smienten 
(Anas penelope) bleef hoog tot half maart. Maandmaxima: 440 exemplaren op 27 januari, 437 
exemplaren op 20 februari en 480 exemplaren - een nieuw maandrecord! - op 10 maart. 
Daarna begon de wegtrek, met op 31 maart nog 102 exemplaren. 

De enige Blokkersdijksoortenlijst - wat vogels betreft - die nog regelmatig aangroeit is die 
van de exoten. Deze beestjes worden gewoonlijk door zogenaamde vogelliefhebbers in de 
natuur gedumpt. Op 24 februari konden we deze lijst aanvullen met een Geelsnaveleend 
(Anas undulata). Deze soort is afkomstig uit het zuidoosten en het zuiden van Afrika. Het 
aantal Pijlstaarten (Anas acuta) dat Blokkersdijk als hoogwatervluchtplaats gebruikt, bleef 
door de vernietiging van het foerageergebied langs de Schelde t.h.v. galgenweel en Burchtse 
Weel uitzonderlijk laag. Het maximumaantal bedroeg amper 15 exemplaren op 20 februari. 
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Van 22 tot 27 maart pleisterden een mannetje en een wijfje Zomertaling (Anas querquedula), 
die op 26 en 27 maart het gezelschap kregen van een tweede mannetje. Het aantal 
Slobeenden (Anas clypeata) bleef tot half januari opvallend hoog: 686 exemplaren op 2 
januari en 685 exemplaren op 15 januari. Dit is meer dan 1,5% van de NW-Europese 
populatie. Tegen het einde van de maand waren de aantallen flink afgenomen. op 30 januari 
pleisterden nog 123 exemplaren. De aantallen overwinterende Tafeleenden (Aythya ferina) en 
Kuifeenden (Aythya fuligula) waren normaal. Maxima: 564 Tafeleenden op 20 februari en 
529 Kuifeenden op 17 februari. Het wijfje Toppereend (Aythya marila) dat vanaf 7 
december 2004 regelmatig werd waargenomen, was nog tot 4 januari aanwezig. opvallend 
was dat daarna tot half maart geen enkele Topper meer werd gezien. Op 17 maart verschenen 
dan toch nog een mannetje en een wijfje. Het wijfje werd na 17 maart niet meer gevonden, het 
mannetje bleef nog tot 3 april. 

Het aantal Brilduikers (Bucephala clangula) bleef in de eerste helft van januari met 2 tot 5 
exemplaren aan de lage kant. Daarna waren vrij normale aantallen aanwezig. Maximum: 7 
mannetjes en 5 wijfjes op 6 maart. Nog nooit noteerden we zo weinig waarnemingen van het 
Nonnetje (Mergus albellus). Enkel op 2 en 15 januari was een mannetje aanwezig. Op 3 
januari pleisterde een wijfje. Van november tot maart werden slechts 4 waarnemingen van 
telkens één exemplaar genoteerd! Op de verrebroekse plaasen te verrebroek waren nochtans 
heel de winter tientallen exemplaren aanwezig. Blijkbaar heerste daar een ideale 
voedselsituatie. Van de Middelste Zaagbek (Mergus serrator) was er na de november- en 
decemberwaarneming ook een januarigegeven. Op de 21ste pleisterden 2 mannetjes en 2 
wijfjes. Van de Grote Zaagbek (mergus merganser), die steeds in de namiddag verschenen, 
kwam waarschijnlijk een gedeelte overnachten. In januari werden weer mooie aantallen 
genoteerd. Maximum: 12 mannetjes en 13 wijfjes op de 21ste, het hoogste januariaantal ooit. 
In februari begonnen de aantallen af te nemen: 8 mannetjes en 6 wijfjes op de 6de en nog 1 
mannetje en 2 wijfjes op de 20ste. Daarna werd de soort niet meer dagelijks gemeld. De 
laatste waarneming betrof een mannetje op 13 maart.  

Een wijfje Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) pleisterde van 2 tot 22 januari. 

Roofvogels tot sijs. 

Van de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) werd in januari vijfmaal een wijfje 
waargenomen Dit is het hoogste aantal waarnemingen voor deze maand ooit. Op 1 januari 
waren zelfs 2 exemplaren aanwezig. Ook in februari werden 7 waarnemingen genoteerd, 
meestal van een wijfje en een immature vogel. Vanaf 8 maart kwamen de eerste 
kandidaatbroeders en was de soort constant aanwezig. Op 28 februari werd pas de tweede 
winterwaarneming van een wijfje Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) gemeld. Enkel in de 
winter 1980 - 1981 werd deze soort ook zo weinig waargenomen. Op 23 januari kwam een 
wijfje Slechtvalk (Falco peregrinus) jagen. Ook op 18 en 19 februari werd een exemplaar 
waargenomen. Waarschijnlijk een doortrekkende groep van 23 Kluten (Recuvirostra 
avosetta) kwam op 12 maart uitrusten op de plas. Daarna werden op 19 maart nog 2 
overvliegende exemplaren genoteerd. Op 24 maart was ook nog een pleisterende vogel 
aanwezig. Bonte Strandlopers (Calidris alpina) werden slechts tweemaal waargenomen en 
dan nog enkel overvliegend: 5 exemplaren op 9 januari en een 40-tal exemplaren op 15 
januari. Een Watersnip (Gallinago gallinago) was op 2 januari aanwezig. Minstens tot 19 
maart overwinterde de Houtsnip (Scolopax rusticola). Meestal werd slechts 1 exemplaar 
ontdekt, maar op 19 maart werden 3 exemplaren opgestoten. De eerste Grutto's (Limosa 
limosa) werden op 19 maart gemeld. Hun aantal was op het industrieterrein van Lanxess 
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Rubber (het vroegere Bayer Rubber) op 27 maart reeds opgelopen tot een 20-tal exemplaren. 
tot 20 maart pleisterden regelmatig 1 tot 10 Wulpen (Numenius arquata) op de Oostvlakte. 
Van deze soort werd ook regelmatig slaaptrek vastgesteld, vermoedelijk naar een slaapplaats 
op de Scheldeoever (o.a. op 13 maart een groep van 40 exemplaren). na een overvliegend 
exemplaar op 13 maart werden de eerste pleisterende Tureluurs (Tringa totanus) pas op 24 
maart genoteerd. Op 29 maart werden 5 exemplaren geteld. 

Een adulte Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) pleisterde telkens in de namiddag op 
13, 15 en 17 februari. Februarigegevens zijn niet abnormaal. Heel de maand maart was de 
klagende roep van deze soort te horen. Het betrof telkens 1 of 2 adulte exemplaren die 
regelmatig ook kort kwamen pleisteren. 

Op 1 januari en 12 maart werd een roepende Ijsvogel (Alcedo atthis) genoteerd. Van 23 tot 31 
maart werd dit pareltje praktisch dagelijks waargenomen. 

Na de decemberwaarneming werd ook op 2 januari een Kleine Bonte Specht (Dendrocopus 
minor) in wijfjeskleed in een groep Staartmezen (Aegithalos caudatus) ontdekt. 
Vermoedelijk betrof het dezelfde vogel als in december. Dit is de tweede januariwaarneming 
voor blokkersdijk. De vorige dateerde al van 1977! 

Een doortrekkende Boomleeuwerik (Lullula arborea) werd op 13 maart genoteerd. het was 
van 1999 geleden, dat nog voorjaarstrek van deze soort was vastgesteld. Op 19 februari werd 
de eerste zingende Veldleeuwerik (Aluada arvensis) op de terreinen van Lanxess Rubber 
gehoord. 

Een vrij vroege Oeverzwaluw (Riparia riparia) werd op 20 maart waargenomen. Op 15 
maart liet de Boerenzwaluw (Delichon urbica) op één dag na net niet de vroegste aankomst 
ooit voor Antwerpen-Linkeroever noteren. 

Tot eind februari kwamen nog steeds mooie aantallen Graspiepers (Anthus pratensis) in de 
rietkraag overnachten. Maxima: 71 exemplaren op 15 januari en 73 exemplaren op 5 februari. 
in maart waren de aantallen flink afgenomen: nog 13 exemplaren op de 19de. De eerste Gele 
kwikstaart (Motacilla flava) werd op 23 maart opgetekend. Het was van 1999 geleden dat 
nog een maartgegeven werd genoteerd. Op 19 maart werden de eerste twee zangposten van de 
Witgesterde Blauwborst (Luscinia svecica cyanecula) vastgesteld, een normale 
aankomstdatum. Een wijfje Roodborsttapuit (Saxicola torquata) was op 19 maart aanwezig. 
Daarna werd deze vogel tot het eind van de maand niet meer gezien. 

De Kramsvogel (Turdus pilaris) werd slechts weinig waargenomen. Op 5 maart vloog 1 
exemplaar over en op 24 en 26 maart pleisterde 1 exemplaar. Tot begin februari waren nu en 
dan 10 tot 25 Koperwieken (Turdus iliacus) aanwezig. Pas vanaf half februari zorgden 
doortrekkers neu en dan voor grotere aantallen. Zo werdne op 19 februari en 19 maart 
respectievelijk 52 en 121 exemplaren geteld. Telkens werd de kwetterende groepszang 
gehoord. 

Net als vorige winter werd het Baardmannetje (Panurus biarmicus) iets meer waargenomen 
dan dit de laatste jaren het geval was geweest. Op 2 januari pleisterden 2 exemplaren in de 
rietkraag. Daarna werden drie waarnemingen genoteerd in de rietkraag langs de Schelde: 1 
mannetje op 13 januari, 1 mannetje en 1 wijfje op 18 januari en 1 exemplaar op 26 februari. 
Daarna werden nog 1 mannetje en 1 wijfje in de rietkraag van de plas ontdekt. 
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Nog steeds kwamen ongeveer 2000 Kauwen (Corvus monedula) en meer dan 200 Roeken 
(Corvus frugilegus) in het Schutbos overnachten. In maart begonnen die aantallen af te 
nemen. 

In heel de periode werden slechts 7 verspreide waarnemingen van 1 tot 5 Putters (Carduelis 
carduelis) genoteerd. Enkel op 1 maart werd een groep van 20 exemplaren waargenomen. 
Wat de Sijs (Carduelis spinus) betreft, moesten we het met nog minder doen. Enkel op 9 
januari en 8 februari werd 1 exemplaar gezien! 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Nick De Wilde, Aimé Franssens, Paul 
Gerené, Koen Maes, René Maes, Luc Van de Perre, Walter Van Ginhoven, Jan Van 
Grimbergen en van de samensteller van dit overzicht Willy Verschueren. 

April tot juli 

Futen tot eenden 

Een adulte Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) pleisterde op 23 april en op 1 mei. Dit is sinds 
1975 pas het elfde jaar met een meiwaarneming. Praktisch heel de periode waren Geoorde 
Futen (Podiceps nigricollis) aanwezig. Enkel van 23 mei tot 30 mei en van 1 juni tot 4 juni 
werden geen exemplaren gevonden. Tot 1 mei waren nog steeds 7 tot 17 ex. aanwezig. 
Daarna pleisterden tot eind juni nog 1 tot 8 ex. Vanaf 5 juli was opnieuw een juveniel ex. 
aanwezig en vanaf 12 juli werden 1 tot 4 ex. geteld.  

Op 14 juni pleisterden gedurende anderhalf uur twee Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta). 
In juli werden nog twee waarnemingen genoteerd. Op de 9de kwam een exemplaar aan om 
17u05 en op de 31ste pleisterde opnieuw een exemplaar. Een adulte Grote Zilverreiger 
(Casmerodius albus) was aanwezig op 7 juli. Vermoedelijk dezelfde vogel kwam opnieuw 
aan op 9 juli om 18u20. Een overvliegende Purperreiger (Ardea purpurea) werd genoteerd 
op 14 mei. Dit is het derde opeenvolgende jaar met een waarneming van deze zeldzame soort. 
Een Ooievaar (Ciconia ciconia) trok op 1 mei om 11u56 in oostelijke richting. Van 30 mei 
tot 23 juni werden reeds vijf verspreide waarnemingen genoteerd van Lepelaar (Platalea 
leucordia). Op 30 mei pleisterde een adult exemplaar en op 9 juni vloog een adulte vogel 
over. Op 12, 20 en 23 juni waren opnieuw respectivelijk 2, 1 en 2 adulte Lepelaars aanwezig. 
Reeds vanaf 30 juni, tenslotte, was deze soort dagelijks aanwezig met wisselende aantallen. 
Het maximum werd genoteerd op 26 juli met 19 ex. 

 
Zwaan jaagt meerkoet van haar nest (Blokkersdijk) - Foto: Nick De Wilde 
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Het aantal ruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was eind juli opgelopen tot 181 
exemplaren. Ook waren uiteraard nog 22 juvenielen aanwezig van de zes broedparen. Zoals 
steeds nam de aanwezigheid van de uitheemse Zwarte zwaan (Cygnus atratus) vanaf april 
toe. Op 3 april was 1 ex. aanwezig: maar vanaf 14 april was deze soort constant aanwezig: 
vanaf 14 april met 1 ex. , vanaf 3 mei met 2 ex. en vanaf 19 mei met 3 ex. Op 28 mei werd bij 
één van de vogels slagpenrui vastgesteld.  

Op 14 juni zat in een groepje Canadese ganzen (Branta Canadensis) een Grauwe gans 
(Anser anser). Wat de Canadese gans betreft waren tot half mei 2 broedparen aanwezig, 
waarvan de eieren werden geschud. Regelmatig kwamen ook broedvogels van het naburige 
terrein van Lanxess Rubber NV naar de plas. De soort was regelmatig aanwezig tot 18 juni, 
met soms hogere aantallen: 13 ex. op 21 april en 14 ex. op 2 juni. Vanaf 21 juli verscheen de 
Canadese gans opnieuw regelmatig met 3 tot 7 ex. Een Brandgans (Branta leucopsis) 
pleisterde van 24 tot 26 mei en op 2 juni zat een exemplaar in een groepje Canadese ganzen. 
Van de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werden over heel de periode gelukkig slechts 12 
verspreide waarnemingen genoteerd. Meestal betrof het 1 tot 4 ex. Enkel op 23 juli werd een 
hoger aantal van 10 overvliegende exemplaren waargenomen.  

De 102 Smienten (Anas penelope) die op 31 maart nog pleisterden waren begin april bijna 
allemaal weggetrokken. Zo werden in april nog slechts 3 waarnemingen genoteerd: 5 ex. op 
de 5de, 7 ex. op de 16de en 1 ex. op de 17de. Van 5 mei tot 12 mei was opnieuw een mannetje 
Smient aanwezig. Het was van 1997 geleden dat we nog een meiwaarneming konden noteren. 
In juli was dan reeds van de 19de tot de 22ste opnieuw een Smient in wijfjeskleed aanwezig. 
Eind april pleisterde een mooi aantal Krakeenden (Ana strepera). Op de 26ste werden 256 
ex. geteld, het hoogste aprilaantal ooit. De Krakeenden die kwamen ruien waren opvallend 
vroeg aanwezig. Op 28 juni werden reeds 288 ex. geteld. In juli pleisterde ook een mooi 
aantal Wilde Eenden (Anas platyrhynchos) of wat daar moet voor doorgaan, want tijdens de 
ruiperiode is het soms moeilijk om de “zuivere” exemplaren te onderscheiden van de 
bastaardeenden. Op 24 juli werden 500 ex. geteld. Het probleem met deze bastaardeenden 
wordt op Blokkersdijk ieder jaar groter. Op langere termijn zal het zuivere ras van Wilde 
Eend gewoon verdwijnen.  

Het laatste mannetje Pijlstaart (Anas acuta) van de overwinteraars bleef nog tot 3 april. Een 
zeldzame meiwaarneming van opnieuw een mannetje werd genoteerd op de 17de. Een 
mannetje Zomertaling (Anas querquedula) pleisterde op 12 en 16 april. Op 5 mei waren 2 
mannetjes en een wijfje aanwezig en op 7 juni opnieuw 2 mannetjes. Zoals steeds na het 
broedseizoen pleisterde de Zomertaling constant. Reeds vanaf 17 juli waren 1 tot 4 
exemplaren aanwezig, waaronder 2 mannetjes in eclipskleed. Op 14 en 15 mei vertoefden 3 
mannetjes Krooneend (netta rufina) op de plas. Dit is het hoogst aantal mannetjes dat ooit op 
Blokkersdijk pleisterde. Van 12 juni tot 3 juli was opnieuw een mannetje aanwezig. Eind juni 
was deze vogel praktisch volledig in eclipskleed. Daarna verscheen nog een wijfje op 23 juli. 
Eind juni was reeds een mooi aantal Tafeleenden (Aythya ferina) aanwezig: 422 ex. op de 
28ste. Dit aantal ruiende vogels liep nog op tot 772 ex. op 31 juli. Het mannetje Toppereend 
(Aythya marila) dat reeds vanaf 17 maart pleisterde, bleef nog tot 3 april. De Brilduiker 
(Bucephala clangula) pleisterde nog tot 21 april. Als maximum waren op 4 april nog 3 
mannetjes en 2 wijfjes aanwezig.  
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Roofvogels tot sterns 

Een Visarend (Pandion haliaetus) trok op 3 april om 15u50 in noordelijke richting. Op 2 mei 
om 12u10 trok nog een exemplaar in noordoostelijke richting. Van twee nesten Bruine 
Kiekendief (Circus aeruginosus) vlogen niet minder dan 4 jongen per nest uit, een nooit 
eerder gezien broedsucces op Blokkersdijk. Bovendien ging het dan nog om één mannetje dat 
twee wijfjes onder zijn hoede nam. Vanaf 21 april werden regelmatig 1 tot 2 Boomvalken 
(Falco subbuteo) waargenomen. Minstens vanaf eind mei werd zelfs een territoriumhoudend 
koppel vastgesteld. Tot broeden kwamen ze echter niet. Eén van de vogels was pas in zijn 
tweede kalenderjaar. De Slechtvalk (Falco peregrinus) werd in deze periode slechts 
tweemaal genoteerd namelijk op 19 mei en 28 juli. Telkens betrof het een mannetje.  

Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) was eind juli opgelopen tot 933 ex. Niet minder 
dan vier Steltkluten (Himantopus himantopus) kwamen op 16 mei, gedurende meer dan een 
uur, foerageren op de plasoever. De Kluut (Recurvirostra avosetta) werd uitzonderlijk weinig 
waargenomen. Tot 18 juni werden slechts 7 verspreide waarnemingen genoteerd, waarvan 
slechts vier van pleisterende vogels (2 tot 3 ex.). De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat 
er op het naburige terrein van lanxess Rubber NV niet werd gebroed. Ook speelde de hoge 
waterstand de waadvogels parten. Zo pleisterden enkel van 23 juni tot 3 juli 1 tot 3 Kleine 
Plevieren (Charadrius dubius). Enkel op 28 juli werden 8 ex. genoteerd. Daarna werd nog 1 
ex. genoteerd op 17 juli.  

Een groepje van 5 Kanoetstrandlopers (Calidris canutus) vloog over op 5 mei. Deze soort 
wordt nog weinig waargenomen op Blokkersdijk. De Kemphaan (Philomachus pugnax) werd 
enkel in juli en dan nog slechts tweemaal gezien. Op de 9de vloog een mannetje over en op de 
21ste pleisterde een mannetje. De broedende Grutto’s (Limosa limosa) van het naburige 
terrein van Lanxess Rubber NV, die regelmatig naar de plasoever kwamen, waren opvallend 
vroeg verdwenen. Op 28 mei werd de laatste Grutto op Blokkersdijk gezien. Daarvoor lagen 
de aantallen ook lager dan normaal (1 tot 6 ex.). Enkel op 3 april werden nog 11 ex. geteld. 
Na eind mei werden nog slechts 3 waarnemingen genoteerd: 5 ex. op 30 juni, 1 overvliegend 
ex. op 23 juli en 1 ex. op 26 juli. Op 5 mei vlogen 2 Regenwulpen (Numenius phaeopus) over 
en op 7 mei werd ‘s morgens een laag rondvliegende groep van 23 ex. waargenomen. Het was 
van 1998 geleden dat we nog zo een aantal konden noteren. Na enkele normale sporadische 
waarnemingen tot eind juni van Wulp (Numenius arquata), werd reeds van begin juli 
regelmatig overnacht. Het ging nog om lage aantallen: van 1 ex. in het begin van de maand tot 
7 ex. eind juli.  

De broedende Tureluurs (Tringa totanus) van het naburige terrein van Lanxess Rubber NV 
waren net als de Grutto’s vroeg verdwenen. Op 26 juni werd de laatste Tureluur genoteerd. 
Het hoogste aantal werd waargenomen op 8 mei met 2 pleisterende en 12 rondvliegende 
exemplaren. Na 5 verspreide waarnemingen van 1 ex. van 16 april tot 10 mei was een 
Groenpootruiter (Tringa nebularia) regelmatig aanwezig vanaf 3 juli. Vanaf 21 juli 
pleisterde zelfs 1 ex. constant. Een Witgatje (Tringa ochropus) werd genoteerd op 3 en 14 
april. Daarna pleisterden 1 tot 3 ex. constant vanaf 2 juli. Van 2 tot 21 mei waren nu en dan 1 
tot 2 Oeverlopers (Actitis hypoleucos) aanwezig. Na nog 1 ex. op 25 juni was de soort vanaf 
16 juli praktisch constant aanwezig met 1 tot 3 ex.  

Omdat de Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) in het havengebied op Linkeroever 
broedde, werd deze soort dagelijks en soms in nooit geziene aantallen waargenomen. Het ging 
meestal om overvliegende en kort pleisterende vogels. Zo vloog een groep van 10 ex. over op 
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10 april en pleisterde kort een groep van 7 adulte vogels op 19 april. Dit zijn de hoogste 
aantallen die ooit op Blokkersdijk werden genoteerd. Vanaf 3 juli werden ook juveniele 
vogels waargenomen. Op 19, 24 en 30 april was 1 exemplaar aanwezig en op 21 april 
pleisterden 2 exemplaren. Daarna werd enkel op 7 mei nog 1 exemplaar gezien. Na een vrij 
vroege eerste waarneming van een Visdief (Sterna hirundo) op 12 april, was deze soort 
dagelijks aanwezig vanaf 17 april. De hoogste aantallen werden genoteerd begin mei tot half 
juni (maximum: 37 ex. op 21 mei). Opmerkelijk was wel een kort pleisterende Dwergstern 
(Sterna albifrons) op 8 mei. Dit is sinds 1978 pas het negende jaar met een waarneming van 
deze soort. Na de eerste voorjaarswaarneming van een Zwarte Stern (Chlidonias niger) op 
16 april en 2 exemplaren op 26 april, was deze soort in mei slechts onregelmatig aanwezig in 
kleine aantallen (1 tot 4 ex.) Enkel op 15 en 16 april pleisterden mooie aantallen 
(respectievelijk 23 en 13 ex.). In juni werd op de 5de opnieuw 1 ex. genoteerd en op de 14de 
en de 16de werden respectievelijk 6 en 1 ex. geteld. Opmerkelijk was dat op deze twee laatste 
data reeds een exemplaar in winterkleed en enkele exemplaren in overgangskleed waren. In 
juli werden nog twee waarnemingen genoteerd: 1ex. op de 9de en 2 ex. op de 26ste.  

Duiven tot Kneu 

 
De enige waarneming van een Zomertortel (Streptopelia turtur) was een doortrekker die op 1 
mei om 18u37 in oostelijke richting vloog. Deze soort broedde jaarlijks op Blokkersdijk tot 
1989. Toch wordt deze vogel nog steeds massaal afgeknald in Zuid-Europa.  
Op 2 april werd een Velduil (Asio flammeus) waargenomen. Vermoedelijk pleisterde een 
exemplaar al enkele dagen, want op 31 maart werd ook een Velduil gemeld.  
In het voorjaar werd enkel nog op 27 april een Ijsvogel (Alcedo atthis) gezien. Daarna werd 
pas op 15 en 16 juli opnieuw een exemplaar waargenomen. Op 23 juli waren zelfs 2 ex. 
aanwezig. 
Een Draaihals (Jynx torquilla) werd ontdekt op 28 april. 
Van 10 tot 19 april zong een Boompieper (Anthus trivialis). Daarna werd de vogel opnieuw 
waargenomen op 24 april en op 1 mei. De vogel werd opnieuw en op dezelfde plaats al 
zingend waargenomen op 26 mei. Deze soort broedde voor het laatst in 1995. 
Slechts tweemaal werd een overvliegende Gele Kwikstaart (Motacilla flava) genoteerd 
namelijk op 7 en 19 april. Reeds op 9 april zong een Nachtegaal (Luscina megarhynchos) op 
Blokkersdijk. Dit is de vroegste aankomst ooit. Twee doortrekkende Paapjes (Saxicola 
rubetra) werden ontdekt op 28 april en nog 1 ex. pleisterde op 14 mei. Het broedkoppel 
Roodborsttapuit (Saxicola torquata) was aanwezig van 3 april tot minstens 26 juni. Hiermee 
was deze soort opvallend vroeg verdwenen. Enkel op 26 juli werd nog een exemplaar in 
wijfjeskleed waargenomen. 

Doortrekkende Tapuiten (Oenanthe oenanthe) waren op het naburige terrein van Lanxess 
Rubber NV aanwezig van 23 april tot 5 mei, met 7 ex. op 26 april en 5 ex. op 5 mei. Daarna 
pleisterde ook 1 ex. op Blokkersdijk op 13, 14 en 21 mei. 
Op 19 april werd een mannetje Beflijster (Turdus torquatus) waargenomen. 
Reeds op 12 april zong er een Sprinkhaanzanger (Locustella naevia). Dit is de vierde 
vroegste aankomst ooit voor Antwerpen-LO. Opmerkelijk was de aanwezigheid van twee 
zingende Snorren (Locustella luscinioides) van 19 april tot 7 mei. In één van deze territoria 
werd op 4 juni opnieuw gezongen, zodat we minstens van één broedterritorium kunnen 
spreken. Dit betekent een nieuwe broedvogelsoort voor Blokkersdijk. De Snor is een zeer 
zeldzame broedvogel in Vlaanderen. 
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Op 21 mei was er een zangpost van een Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus). Dit is 
het tweede opeenvolgende jaar dat deze, voor Vlaanderen, zeldzame vogel in mei verschijnt. 
Reeds op 17 april werd een zingende Braamsluiper (Sylvia curruca) genoteerd. Dit is de 
derde vroegste aankomst ooit voor Antwerpen-LO. 

Een Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) werd pas waargenomen op 30 mei. Een 
Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) in wijfjeskleed werd gezien op 23 april.  
Op 21 april werd een mannetje Baardmannetje (Panurus biarmicus) in de rietkraag 
waargenomen. Waarschijnlijk was de soort constant aanwezig, want tot onze verbazing werd 
pas op 28 mei een voederend koppel gezien. Op 14 juni werden 3 tot 4 uitgevlogen jongen 
ontdekt. Daarna werden de vogels heel de periode bijna dagelijks waargenomen. Het is pas 
het derde jaar dat dit pareltje van het riet op Blokkersdijk broedt. De vorige broedgevallen 
dateren reeds van 1977 en 1994, met telkens ook 1 koppel. 
Nog een opmerkelijke waarneming was deze van een wijfje Grauwe Klauwier (Lanius 
collurio) op 26 mei. Dit is sinds 1977 pas de vijfde waarneming voor Blokkersdijk. 
Een overvliegende Kneu (Carduelis cannabina) werd enkel waargenomen op 9 en 10 april en 
op 10 juli. Deze soort broedde nog jaarlijks op Blokkersdijk tot 1995!  
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Luc Audenaerde, Jozef Bafort, Björn 
Deduytsche, Jan De Vos, Nick De Wilde, Aimé Franssens. Paul Gerené, Gerry Heyrman, 
René Maes, Wim Roelant, Georges Simons, Jan Van Grimbergen en van de samensteller van 
dit overzicht Willy Verschueren.  

Augustus tot oktober 

Duikers tot eenden 

Op 17 oktober vloog een ongedetermineerde duiker (Gavia spec.) enkele rondjes boven de 
plas en verdween dan. Mogelijk ging het om een Parelduiker (Gavia arctica). Veel jonge vis 
resulteerde in september in mooie aantallen Dodaars (Tachybaptus ruficollis), maximum: 49 
ex. op de 11de. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) liet dit feestmaal niet aan zich voorbijgaan, 
maximum: 84 ex. op 6 september. Tot 15 oktober waren ook nog steeds Geoorde Futen 
(Podiceps nigricollis) constant aanwezig. Tot half september ging het nog om 1 tot 5 ex., 
daarna bleven nog 1 tot 2 ex. over.  

Ook de Aalscholver (Phalacrcorax carbo) was vooral van eind augustus tot eind september 
flink vertegenwoordigd, maximum: 91 ex. op 3 september.  

Een Roerdomp (Botaurus stellaris) was constant aanwezig vanaf 9 oktober. Van de Kleine 
Zilverreiger (Egretta garzetta) werd nog slechts één waarneming genoteerd. De vogel die op 
31 juli pleisterde, was op 1 augustus nog aanwezig. Interessant was de aanwezigheid van de 
twee Grote Zilverreigers (Casmerodius albus) van 25 tot 29 september. Het was de eerste 
maal dat 2 ex. pleisterden. Op 13 oktober waren opnieuw 2 ex. aanwezig en op 17 oktober 
werden slechts kort weer 2 ex. genoteerd.  
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Grote Zilverreiger op Blokkersdijk - Foto: Nick De Wilde 

De rijk gevulde vistafel lokte in september ook veel Blauwe reigers (Ardea cinerea), 
maximum: 40 ex. op de 20ste. Een juveniele Purperreiger (Ardea purpurea)  pleisterde ‘s 
morgens op 4 augustus. Het hoogtepunt van deze periode was de overnachting van 2 Zwarte 
Ooievaars (Ciconia nigra). Zij kwamen aan op 13 augustus om 17u15 en vertrokken de dag 
erna rond 10u15. Dit is pas de zesde waarneming voor Blokkersdijk en de achtste voor 
Antwerpen-LO. Een Ooievaar (Ciconia ciconia) vloog op 2 oktober om 14u50 in noordelijke 
richting. Ook op 10 oktober om 14u40 werd nog een overvliegend exemplaar waargenomen. 
De Lepelaars (Platalea leucordia) pleisterden nog tot 21 september. De hoogste aantallen 
werden genoteerd in de tweede helft van augustus. Maxima: 27 ex. op de 23ste en de 25ste. 
Op 21 augustus landde een extra groepje voor zeer korte tijd, zodat toen 32 ex. pleisterden. 
Op 9 oktober trokken om 14u23 nog 7 lepelaars in ZW-richting. Het aantal ruiende 
Knobbelzwanen (Cygnus olor)  liep in de eerste helft van augustus nog op tot 199 ex. Daarna 
begon langzaam de wegtrek door het schaarser worden van plantaardig voedsel. Tot 27 
september waren nog steeds 1 tot 3 Zwarte zwanen (Cygnus atratus) aanwezig. Daarna 
verscheen van 4 tot 22 oktober opnieuw 1 ex. Op 20 oktober werden 2 adulte Kleine zwanen 
(Cygnus columbianus bewickii) genoteerd. Het was echter niet het beroemde koppel dat reeds 
9 maal kwam overwinteren. Op 25 oktober waren, enkel in de voormiddag, opnieuw 4 adulte 
exemplaren aanwezig. Hier zat het koppel er mogelijk wel bij. Ze vlogen rond de middag 
echter weg in W-richting en kwamen voorlopig niet terug.  

Een Kolgans (Anser albifrons) zat op 13 oktober tussen de aanwezige Canadese ganzen 
(Branta Canadensis) en wordt om die reden dan ook gecatalogeerd onder de noemer “van 
bedenkelijke origine”, m.a.w., mogelijk ontsnapt. Op 22 oktober vlogen 8 Grauwe ganzen 
(Anser anser) over. Een Indische Gans (Anser indicus) bevond zich op 1, 22, 26 en 29 
oktober ook tussen de grote groep Canada’s. Dagelijks waren uiteraard Canadese ganzen 
aanwezig. Tot eind september werden wisselende aantallen genoteerd van 2 tot 104 ex. In 
oktober nam het aantal overnachtende vogels echter constant toe. We eindigden voorlopig met 
398 ex. in de nacht van 28 op 29 oktober, een nieuw Blokkersdijkrecord. Waar gaat dit 
eindigen met deze door de mens ingevoerde “vogelpest”? Op 27 augustus landde om 20u18 
een groepje van 5 Brandganzen (Branta leucopsis).  Ook deze vogels waren van 
“bedenkelijke origine”. Een juveniele Rotgans (Branta bernicla) vloog op 3 oktober over de 
plas.  

Twee Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) pleisterden kort op 10 september en 6 oktober. Op 
23 augustus waren reeds een mannetje en een wijfje Smient (Anas penelope) aanwezig. In 
september was de soort onregelmatig aanwezig met meestal 1 tot 4 ex. Een hoger aantal (15 
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ex.) pleisterde op 18 september. Vanaf 3 oktober werd constant gepleisterd met slechts een 
schuchtere toename, tot 66 ex. op 30 oktober. Het aantal ruiende Krakeenden (Ana strepera) 
lag begin augustus iets lager dan normaal (258 ex. op de 7de). Vanaf half augustus nam het 
aantal snel af. De eerste Pijlstaarten (Anas acuta) van het najaar werden genoteerd op 25 
augustus (2 ex.) en op 28 augustus (1 ex). Vanaf 3 september was de soort constant aanwezig 
met oplopend aantal tot 32 ex. op 24 september. In de tweede helft van oktober nam het aantal 
af tot 10 à 11 ex. De problematiek van het vernietigen van hun foerageergebied, door 
zandwinning op de Schelde, langs de linkerscheldeoever t.h.v. Burchtse weel en Galgenweel 
wordt door ons al jaren aangeklaagd. Nochtans is dit Europees Habitatgebied! Tot 25 
september waren nog steeds Zomertalingen (Anas querquedula) aanwezig. In augustus 
werden 1 tot 7 ex. geteld. Begin september pleisterden nog 4 ex. en daarna nog 1 ex. Net als 
vorig jaar werden ook nu in deze periode, uitzonderlijk hoge aantallen Slobeend (Anas 
clypeata) geteld. Eind augustus werden reeds 661 ex. genoteerd. De aantallen bleven tot de 
eerste decade van oktober constant toenemen. Op 9 oktober werd het maximum aantal van 
1806 ex. bereikt. Dit is het tweede hoogste aantal dat ooit op Blokkersdijk pleisterde en 4,5% 
van de NW-Europese populatie! Daarna begon het aantal te dalen, maar op 30 oktober waren 
er toch nog 766 Slobeenden aanwezig. Op 7 augustus waren nog 730 ruiende Tafeleenden 
(Aythya ferina) aanwezig. Na de wegtrek van de ruiers (met nog 72 ex. op 15 september) 
kwam de winterpopulatie aan (met 506 ex. op 15 oktober). Reeds van 4 tot 16 oktober 
pleisterde een Brilduiker (Bucephala clangula) in wijfjeskleed. Dit is de tweede vroegste 
aankomst ooit voor Blokkersdijk. Daarna was een mannetje aanwezig vanaf 23 oktober. 

Roofvogels tot waadvogels 

Vijfmaal kon de Wespendief (Pernis apivorus) genoteerd worden. Telkens 1 ex. op 4, 14 en 
24 augustus en op 4 september, en 2 ex. op 9 augustus. Een doortrekkende Rode Wouw 
(Milvus milvus) werd waargenomen op 5 en 23 oktober. Heel de periode kwam nog steeds, 
bijna dagelijks, de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) foerageren. In augustus werden 
voornamelijk 1 tot 2 juvenielen waargenomen, met tot in september ook regelmatig 1 tot 2 
wijfjes. Vanaf oktober werd praktisch uitsluitend nog 1 wijfje gezien. Mannetjes werden 
slechts sporadisch genoteerd. Een doortrekkend koppel werd op 10 oktober waargenomen. 
Van de overwinterende Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus), die vorige winter slechts 
tweemaal werd gezien, konden we in oktober al 2 waarnemingen noteren. Op de 27ste om 
12u02 trokken 2 wijfjes in westelijke richting en op de 30ste kwam een wijfje foerageren. 
Van 29 tot 31 augustus werd niet minder dan zesmaal de Visarend (Pandion haliaetus) 
genoteerd. Op 29 augustus trok om 12u52 een exemplaar door en om 19u00 werd opnieuw 
een exemplaar waargenomen. Op 30 augustus trok een exemplaar door om 15u37. Op 31 
augustus werden rond de middag kort na elkaar 2 ex. gezien en ‘s avonds, rond 19u00 werd 
opnieuw een doortrekker genoteerd.  
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Visarend op Blokkersdijk - Foto: Nick De Wilde 

En het was nog niet gedaan, want op 6 september om 15u33 trok opnieuw een exemplaar in 
ZO-richting. De Boomvalk (Falco subbuteo) werd regelmatig gezien tot 2 oktober. Steeds 
ging het om 1 ex., uitgezonderd op 2 en 28 augustus toen 2 ex. aanwezig waren. De 
Slechtvalk (Falco peregrinus) werd opvallend weinig waargenomen. Enkel op 21 en 26 
augustus werd een jagende vogel opgemerkt.  

Opmerkelijk was de waarneming van een Kwartel (Coturnix coturnix) op 10 september. Dit 
is pas de vijfde waarneming voor Blokkersdijk en het eerste najaarsgegeven. Van 2 augustus 
tot 11 september en van 25 september tot minstens 30 oktober werd regelmatig een 
Porseleinhoen (Porzana porzana) waargenomen. Waarschijnlijk was deze geheimzinnige 
vogel heel de periode constant aanwezig. In dit geval gaat het dan om de langst pleisterende 
periode ooit voor Blokkersdijk. Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) was op 11 
augustus opgelopen tot 1029 ex. Daarna namen de aantallen af door het schaarser worden van 
het plantaardig voedsel. Op 4 september vlogen nog 5 Scholeksters (Haematopus ostralegus) 
over en op 10 oktober pleisterde nog 1 ex.. Waarnemingen van deze soort in deze periode zijn 
schaars. Hetzelfde kan gezegd worden van de 7 overvliegende Kluten (Recurvirostra 
avosetta) op 3 september. Op 24 september vlogen ook nog 3 Goudplevieren (Pluvialis 
apricaria) over. Deze soort wordt sinds 2000 nog zeer zelden waargenomen op Blokkersdijk. 
Op 3, 6 en 20 oktober kon een Bokje (Lymnocryptes minimus) mooi geobserveerd worden op 
de smalle slikoever. Het was van 1999 geleden, dat deze moeilijk waarnemembare soort nog 
kon genoteerd worden. Zowel wat de aanwezigheid als het aantal betreft, was het een magere 
oogst van de Watersnip (Gallinago gallinago). Op 14 augustus vlogen enkel 4 ex. over en 
vanaf 10 september werden regelmatig slechts 1 tot 5 ex. waargenomen. Heel de periode 
werden Wulpen (Numenius arquata) gezien. Meestal ging het om vogels die op het naburige 
terrein van Lanxess Rubber NV pleisterden. Het ging om wisselende aantallen van 1 tot 28 ex. 
Een juveniele Zwarte ruiter (Tringa erythropus) pleisterde van 18 tot 22 augustus. Van de 
Tureluur (Tringa totanus) werd enkel nog op 16 augustus een overvliegend exemplaar 
genoteerd. De Groenpootruiter (Tringa nebularia) die in juli nog pleisterde verdween ook 
vroeg. Enkel op 1 en 9 augustus en op 15 en 17 september werd nog 1 ex. waargenomen. Tot 
15 oktober waren Witgatjes (Tringa ochropus) aanwezig. Tot 3 september ging het nog over 
1 tot 3 ex., maar daarna nog slechts om 1 ex. Een Bosruiter (Tringa glareola) werd enkel op 
6 en 11 augustus waargenomen.  

Van de Oeverloper (Actitis hypoleucos) werden slechts tot 1 september 1 tot 6 ex. 
waargenomen. Enkel op 31 augustus tijdens de avonduren werd een hoger aantal genoteerd, 
nl. een “slaapvlucht” van 16 ex. Daarna was er nog een geïsoleerde waarneming van 1 ex. op 
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10 oktober. Tot besluit, wat de waadvogels betreft, kunnen we zeggen dat het wel een erg 
magere oogst betrof. De oorzaak is waarschijnlijk de hoge waterstand, met als gevolg weinig 
slikoever. 

 

Oeverlopers op Blokkersdijk - Foto: Nick De Wilde 

Meeuwen tot Kruisbek 

De laatste Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), een juveniel exemplaar, van een toch 
wel opmerkelijk zwartkoppenseizoen, werd genoteerd op 4 augustus. Omdat de 
Dwergmeeuw (Larus minutus) in het najaar meer langs de kust trekt, werden slechts 2 
waarnemingen geregistreerd. Twee juvenielen waren kort aanwezig op 20 augustus en op 4 
oktober pleisterde een exemplaar in winterkleed. Het is pas het zesde jaar met een 
oktobergegeven. Tot 30 augustus werden nog onregelmatig 1 tot 8 Visdieven (Sterna 
hirundo) waargenomen. Er werd opvallend weinig najaarstrek genoteerd van Zwarte Stern 
(Chlidonias niger). Op 21 en 25 augustus en 4 september werd slechts 1 ex. waargenomen en 
op 6 september waren 3 ex. aanwezig.  

Tot 6 augustus en daarna opnieuw vanaf 20 augustus kwam regelmatig een Ijsvogel (Alcedo 
atthis) foerageren. De roep van een vrij late Draaihals (Jynx torquilla) werd gehoord op 20 
okotober. Dit is trouwens pas de tweede oktoberwaarneming op Blokkersdijk. Een Kleine 
Bonte Specht (Dendrocopus minor) werd ontdekt op 19 september. Op 1 oktober werd nog 
een Huiszwaluw (Delichon urbica) waargenomen. Oktobergegevens zijn zeldzaam op 
Blokkersdijk. Vanaf 13 oktober pleisterden regelmatig 1 tot 2 Waterpiepers (Anthus 
spinoletta). 

De Gele Kwikstaart (Motacilla flava) is op Blokkersdijk de laatste jaren een zeldzame 
verschijning geworden. Deze vroege broedvogel (13 koppels in 1989!) wordt enkel nog 
tijdens de trekperioden sporadisch waargenomen. Dit najaar werden enkel op 3 september en 
3 oktober respectievelijk 1 en 2 overtrekkende exemplaren genoteerd. De Grote Gele 
Kwikstaart (Motacilla cinerea) die te Antwerpen-LO overwintert, wordt zelfs meer 
waargenomen. Op 18 en 25 september en op 3 en 22 oktober werden telkens 1 à 2 
overtrekkende vogels gezien. Van het Paapje (Saxicola rubetra), een vaste doortrekker, 
werden volgende aantallen genoteerd: 2 ex. op 16 augustus, 1 ex. op 22 augustus, 3 ex. op 13 
september, 1 ex. op 20 september en nog 2 ex. op 21 september. Van de Roodborsttapuit 
(Saxicola torquata) werden in deze periode opvallend weinig waarnemingen genoteerd. Op 
11 en 28 augustus pleisterde 1 ex. en op 9 en 10 oktober waren 3 ex. aanwezig. Ook de oogst 
van Tapuit (Oenanthe oenanthe) was laag. Enkel op 6 september werd een wijfje ontdekt. 

 12



Daarnaast werd op 10 en 17 september ook nog een wijfje waargenomen op het naburige 
terrein van Lanxess Rubber NV. De eerste trek van de Kramsvogel (Turdus pilarus) werd pas 
genoteerd op 28 oktober en de eerste Koperwieken (Turdus iliacus) trokken door op 13 
oktober. Van deze laatsten pleisterden vanaf 25 oktober 1 tot 10 exemplaren.  

Een Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) werd ontdekt op 20 augustus en een Bonte 
Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) in wijfjeskleed werd gezien op 3 september. 

Het Baardmannetje (Panurus biarmicus), waarvan we dit jaar een succesvol broedgeval 
konden registreren, was nog minstens tot 8 oktober constant aanwezig met 1 tot 5 ex.  

Vanaf 30 augustus pleisterden constant een klein aantal Zwarte mezen (Parus ater). Het is de 
eerste maal dat deze soort in augustus op Blokkersdijk verschijnt. Vanaf 20 oktober werd 
lichte trek vastgesteld van Keep (Fringilla montifrigilla). Een overvliegende Putter 
(Carduelis carduelis) werd genoteerd op 22 september en 20 oktober. Een pleisterend 
exemplaar werd waargenomen op 27 en 30 oktober. De eerste doortrekkende Sijzen 
(Carduelis spinus) werden vastgesteld op 24 september (3 ex.). Daarna trok een groepje van 
24 ex. door op 14 oktober. Er werd ook nog trek genoteerd op 15, 16 en 29 oktober. Een 
overvliegende Barmsijs (Carduelis flammea) werd waargenomen op 13 oktober. 

Interessant was een overvliegende Kruisbek (Loxia curvirostra) op 22 september. Daarna 
werden nog 3 waarnemingen genoteerd: 16 ex. op 3 oktober, 7 ex. op 10 oktober en 4 ex. op 
15 oktober, allen overvliegend. 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Luc Van de Perre, Jozef Bafort, Tom 
Bogaerts, Jan De Vos, Nick De Wilde, Aimé Franssens. Paul Gerené, Gerry Heyrman, Jan 
Govaerts, Wim Roelant, Georges Simons, Luc Lyssens, Ludo Lyssens, Benny Van Daele, Jan 
Van Grimbergen en van de samensteller van dit overzicht Willy Verschueren. 

  November en december 

Futen tot eenden. 

Op 17 november pleisterde een Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis). Novembergegevens van 
deze soort zijn schaars op Blokkersdijk. 

 

 

Aalscholver 

 13



 
Tot 25 december waren nog regelmatig 1 tot 6 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) 
aanwezig. Niet zo bijzonder zal je zeggen, maar op 11 december deed één exemplaar ons toch 
verrast opkijken : de vogel was al volledig in broedkleed ! 
In november werd de Roerdomp (Botaurus stellaris) slechts éénmaal waargenomen, namelijk 
op de 14de. In december waren er drie gespreide waarnemingen, waarbij op de 8ste zelfs 2 
exemplaren werden gezien. Waarschijnlijk pleisterde deze soort heel de periode. Zowel op 5 
november als op 11 december pleisterde kort een Grote Zilverreiger (Casmerodius albus). 
Dit is pas de tweede decemberwaarneming voor Blokkersdijk en de eerste van een pleisterend 
exemplaar. 
Een Zwarte Zwaan (Cygnus atratus), één van onze talrijk in het wild florerende exoten, was 
enkel 's morgens aanwezig op 14 november. De soap van het overwinterend 
territoriumhoudend koppel Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) gaat zijn tiende 
jaargang in ! Zoals we in de vorige Groenlink reeds meldden, hadden we op 25 oktober al een 
sterk vermoeden dat "het koppel" bij de vier adulte exemplaren was die op die dag 
pleisterden. Zij vlogen rond de middag echter weg en kwamen de daaropvolgende dagen niet 
terug. Nadat op 1 november een adulte en een juveniele Kleine Zwaan overvliegend werden 
waargenomen, pleisterden op 5 november 6 adulte en 5 juveniele vogels. De dagen erna 
liepen - door het uitblijven van het territoriale gedrag van "het koppel" - de aantallen constant 
op. Het maximum werd op 27 november bereikt, toen 42 adulte en 10 juveniele exemplaren 
pleisterden. Het aantalsrecord voor Blokkersdijk werd verpulverd ! Daarna namen de 
aantallen snel af. We vermoedden natuurlijk onmiddellijk dat ons koppel daarin de hand had. 
Pas op 18 december werd de situatie duidelijk. Enkel het mannetje van "het koppel" was uit 
Siberië teruggekeerd. Hij werd die dag aan de snaveltekening herkend. Hij was echter in 
gezelschap van een ander wijfje ! Zijn kuren had hij echter nog niet verleerd . Op 1 december 
pleisterden nog 22 adulte en 7 juveniele vogels. Op 11 december joeg het mannetje , samen 
met zijn nieuwe bruid, de laatste soortgenoten (2 adulte en 5 juveniele vogels) van de plas. 
Sindsdien is het "nieuwe" koppel heer en meester over Blokkersdijk ! 
Op 22 november en op 7 , 13 en 25 december trokken respectievelijk 27 , 17 , 24 en 6 
Kolganzen (Anser albifrons) over. Nadat op 14 en 19 november respectievelijk 2 en 3 
Grauwe Ganzen (Anser anser) pleisterden, was deze soort constant aanwezig vanaf 22 
november. Tot eind november betrof het slechts 2 exemplaren. In december liep hun aantal op 
tot 15 exemplaren op de 15de. Het is voor het eerst dat deze soort voor een lage periode 
constant pleistert. Het aantal overnachtende Canadese Ganzen (Branta canadensis) 
schommelde tot 3 december nog tussen 85 en 250 exemplaren. Daarna namen de aantallen 
zoals steeds flink af (nog 19 tot 79 exemplaren). 

 

Brandganzen 
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Op 8 november pleisterde 's morgens kort een Brandgans (Branta leucopsis). Daarna zaten 
op 19 november drie exemplaren tussen de overnachtende Canada's. Dit zijn uiteraard 
allemaal vogels van bedenkelijke origine. 

Van de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werden in deze periode vier verspreide 
waarnemingen genoteerd. Eén ervan is het vermelden waard. Op 17 november waren 23 
exemplaren aanwezig, waaronder één albino. Dit is een nieuw aantalsrecord voor 
Blokkersdijk.  
Slechts éénmaal werd een mooi aantal Bergeenden (Tadorna tadorna) genoteerd. Op 13 
november werden 250 exemplaren geteld. Blijkbaar was er toen op andere plaatsen veel 
verstoring (het was zondag !). Het aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) was eind 
november opgelopen tot 206 exemplaren. Eind december werden 339 exemplaren geteld. Op 
1 november pleisterden nog steeds 709 Slobeenden (Anas clypeata). Daarna namen de 
aantallen af tot 200 exemplaren eind november. In december werden opvallend wisselende 
aantallen genoteerd (36 tot 349 exemplaren!). Later bleek dat honderden Slobeenden 
foerageerden op de Galgenweel. Bij verstoring door zeilers kwamen de vogels telkens naar 
Blokkersdijk. Een Krooneend (Netta rufina) in wijfjeskleed was aanwezig op 22 en 23 
november. 
Ook op 13 november (zie bij Bergeend) werden 507 Tafeleenden (Aythya ferina) geteld. Een 
mannetje Witoogeend (Aythya nyroca) werd op 27 december ontdekt in een grote groep 
duikeenden. Op 24 november pleisterde een mannetje Toppereend (Aythya marila) in eerste 
winterkleed. Daarna werd deze soort pas op 24 december opnieuw waargenomen (een 
eerstewinter mannetje en 2 exemplaren in wijfjeskleed). Op 27 december waren 2 
eerstewinter mannetjes en 2 exemplaren in wijfjeskleed aanwezig.  
Het aantal overwinterende Brilduikers (Bucephala clangula) bleef opvallend laag. Begin 
november pleisterde slechts één mannetje. Daarna waren tot de vorstperiode eind december 
doorgaans slechts één mannetje en één wijfje aanwezig. Enkel van 14 tot 22 november 
werden nu en dan 1 mannetje en 2 wijfjes waargenomen. Op 15 november waren 2 mannetjes 
en 2 wijfjes aanwezig. Op 27 november pleisterden 6 wijfjes Nonnetje (Mergus albellus). 
Daarna werd deze soort vanaf 9 december slechts zeer onregelmatig waargenomen in kleine 
aantallen. Het betrof slechts 1 tot 2 mannetjes of 1 tot 3 wijfjes. Vanaf 19 november kwamen 
dagelijks (meestal in de namiddag) Grote Zaagbekken (Mergus merganser) pleisteren. Deze 
vogels kwamen meestal van de plas van het Noordkasteel op rechteroever. Hun aantal liep op 
tot 11 mannetjes en 17 exemplaren in wijfjeskleed op 23 december.  

Roofvogels tot Gouvink. 

De Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) werd vanaf 27 november viermaal 
waargenomen (een wijfje of een juveniele vogel). 

Na de wel uitzonderlijk magere oogst vorige winter van Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) 
hebben we nu in deze periode toch al vier waarnemingen kunnen noteren van een exemplaar 
in wijfjeskleed, namelijk op 19 en 29 november en op 4 en 19 december. Een overvliegende 
Slechtvalk (Falco peregrinus) werd op 24 december waargenomen. Op 30 december 
pleisterde een exemplaar op de dichtgevroren plas ! 
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Blauwe kiekendief - Foto: Nick De Wilde 

Op 4 november werd het Porseleinhoen (Porzana porzana) voor het laatst ontdekt. Deze 
vogel pleisterde waarschijnlijk constant vanaf 2 augustus. Dit is pas de tweede 
novemberwaarneming voor Blokkersdijk. 

Op 24 december werden in een overvliegende groep Kieviten (Vanellus vanellus) 3 
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) opgemerkt. Een Kanoetstrandloper (Calidris canutus) 
pleisterde op 14 november. Deze soort is de laatste jaren een zeldzame verschijning op 
Blokkersdijk. Enkel op 19 november pleisterden Bonte Strandlopers (Calidris alpina) (2 
exemplaren). Tot 12 november werden nog regelmatig 1 tot 3 Watersnippen (Gallinago 
gallinago) genoteerd. Daarna werd enkel nog op 31 december een exemplaar waargenomen. 
Een Houtsnip (Scolopax rusticola) werd op 14 en 26 november en op 15 december 
waargenomen. Tot 20 november kwamen op het nog aanwezige slikstrandje nog 5 tot 17 
Wulpen (Numenius arquata) overnachten. Daarna werd deze soort nog sporadisch 
waargenomen op de Oostvlakte (5 tot 12 exemplaren). Op 18 december werd een Witgatje 
(Tringa ochropus) opgemerkt. Deze soort is in december zeldzaam op Blokkersdijk.  
In november werd nog regelmatig een IJsvogel (Alcedo atthis) waargenomen. 
Een Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) werd op 18 november en op 13 december 
ontdekt. 
Een overvliegende Veldleeuwerik (Alauda arvensis) werd op 26 december genoteerd. 
Decemberwaarnemingen van deze soort zijn zeldzaam op Blokkersdijk. Minstens 37 
Graspiepers (Anthus pratensis) kwamen in deze periode overnachten in de rietkraag. Op 1 
november vlogen 2 Grote Gele Kwikstaarten (Motacilla cinerea) over en 1 exemplaar 
pleisterde aan de oostelijke Palingbeek op 26 november.  

Kramsvogel 

 16



De Kramsvogel (Turdus pilaris) werd enkel op 14 en 19 november en op 3 en 10 december 
waargenomen. De aantallen bleven laag, met een maximum van 7 exemplaren op 14 
november. Vanaf 15 november werden opnieuw onregelmatig Koperwieken (Turdus iliacus) 
genoteerd. De aantallen lagen soms iets hoger dan in de voorbije jaren , met als maximum 50 
exemplaren op 18 november en 76 exemplaren op 10 december. 
Op 29 december werden nog 2 Tjiftjaffen (Phylloscopus collybita) ontdekt. 
Na de sneeuwstorm die praktisch heel de rietkraag platlegde, klonk op 26 november uit één 
van de schaarse nog rechtopstaande rietstukjes de roep van enkele Baardmannetjes (Panurus 
biarmicus).  
Op 19 november werd nog een Zwarte Mees (Parus ater) waargenomen. 
Tot 19 november werd nu en dan trek van Keep (Fringilla montifringilla) vastgesteld. Na een 
overvliegende Putter (Carduelis carduelis) op 24 november pleisterden vanaf 27 november 
constant 1 tot 31 exemplaren. Het was van 2001 geleden dat nog zo'n aantallen werden 
vastgesteld. De oogst van Sijs (Carduelis spinus) was erg mager. Er werden slchts vier 
verspreide waarnemingen genoteerd van 1 of 2 exemplaren. Enkel op 24 december werden 9 
exemplaren geteld. Anders was het gesteld met de Barmsijs (Carduelis flammea). Van 1 tot 
26 november ging er geen dag voorbij zonder dat de typische roep werd gehoord. Meestal 
betrof het 1 tot 3 overvliegende vogels. Op 19 november pleisterde kort een groepje va 8 
exemplaren. Het was de eerste maal dat deze soort zoveel werd waargenomen op 
Blokkersdijk. In december nam het aantal waarnemingen af, met nog 1 exemplaar op de 3de , 
de 20ste en de 29ste. 

Op 5 november trokken 4 Kruisbekken (Loxia curvirostra) in zuidelijke richting. Dit is de 
eerste novemberwaarneming voor Blokkersdijk. 

Ook op 5 november werden 1 en daarna 4 overvliegende Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) 
waargenomen. Het betrof zogenaamde "teutergoudvinken". Op 22 november werd ook nog 
een pleisterend exemplaar genoteerd. 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Luc Audenaerde, Björn Deduytsche, Nick 
De Wilde, Alberto Durinck, Felix Ronan, Paul Gerené, Lucien Kiekens, Luc Lyssens, Koen 
Maes, René Maes, Wim Roelant, Georges Simons, Luc Van de Perre, Jan Van Grimbergen en 
van de samensteller van dit overzicht Willy Verschueren.  
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