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Tussen ( ) het aantal broedparen of territoria. 

 

Het aantal broedvogelsoorten bleef op 46. Dit was het gevolg van een nieuwe broedvogelsoort 

de Nijlgans, het opnieuw broeden van Buizerd, Braamsluiper en Baardmannetje. Maar 

Tafeleend, Kievit, Fitis en Matkop, lieten het afweten. 

In het algemeen kan men zeggen dat het dit jaar een zeer goed broedseizoen was wat het 

broedsucces betreft, zowel voor de watervogels als de zangvogels. Dit was het gevolg van 

ideale weersomstandigheden en bij de watervogels was er blijkbaar ook iets minder 

predatiedruk van Kleine Mantelmeeuw. De uiterst zachte winter had ook positieve gevolgen 

op het aantal territoria van o. a. Winterkoning, Heggenmus, Koolmees en Boomkruiper. 

Een goede voedselsituatie zorgde bij Dodaars (7) niet voor een record maar wel voor het 

hoogste aantal territoria sinds 1984. Wat het broedsucces betreft ging het niet zo vlot met de 

Fuut (8). Rond 31 mei waren er 8 nesten. Slechts van 3 nesten werden begin juni jongen 

waargenomen. Geen enkel jong overleefde alhoewel sommigen toch de leeftijd haalden van 3 

weken. Van de laatste toom werd op 21 juni het laatste jong door de ouders in de steek 

gelaten. 

 

Lepelaars kwamen op het broedeiland nog niet tot broeden, maar er werden wel veel meer 

voorjaarswaarnemingen genoteerd.  

Minder leuk was dat exoten als de Grote Canadese Gans (3) en de Nijlgans (1), deze laatste 

als nieuwe broedvogelsoort, het eiland wel zagen zitten. Van de canada’s werden de eieren 

geschud en waren er geen jongen. De Nijlgans die tussen de boomstammen een geschikt 

broedhol had gevonden had 8 pulli, maar na een week waren die verdwenen. 

Van de eenden worden het aantal tomen geteld. Dit geeft wel een inzicht van het broedsucces, 

maar niet van het aantal nesten. Doorgaans was het broedsucces beter dan dit in de vorige 

jaren het geval was. Van de Bergeend (5) werden voor het eerst sinds 2011 opnieuw koppels 

met jongen waargenomen. De meesten bleven zelfs op de plas en brachten er hun jongen 

groot. Ook de Krakeend (20) deed het goed, maar met de Wilde Eend (3) was het dan weer 

wat minder. Van de Tafeleend, die zeer gevoelig is aan predatie van de Vos, werden dit jaar 

voor het eerst geen jongen waargenomen. De Kuifeend (4) daarentegen die ook heel gevoelig 

is voor deze predator deed het dan weer beter. 

Na een sabbatjaar was er opnieuw een succesvol broedsel van Buizerd (1). Drie jongen 

vlogen uit. 

 

Van de Waterral (4) werden dit jaar ook jongen waargenomen. 

Bij de zangvogels sprong de Winterkoning (50) er wel bovenuit met bijna een verdubbeling 

tegenover vorig jaar en het tweede hoogste aantal ooit. Ook de Tjiftjaf (40) zorgde voor het 

tweede hoogste aantal ooit. Verder deden ook Witsterblauwborst (7) en Rietgors (9) het 

goed. De Zanglijster (3), Grasmus (12) en Vink (4) gingen voor een evenaring van het 

recordaantal territoria. Records werden genoteerd voor Rietzanger (11), Zwartkop (39), 

Koolmees (22) en Boomkruiper (6). Na de plotse terugval in 2012 van Nachtegaal (4) werd 

een licht herstel genoteerd. De Roodborsttapuit (1) wiens toekomst op Blokkersdijk al jaren 

aan een zijden draadje hangt, hield stand. Sinds 1978 werd voor de tweede keer gebroed door 

Braamsluiper (1). De vorige keer dateert reeds van 1993. De niet zo gewenste toename van 

bramen schept voor deze soort dan wel weer meer mogelijkheden. De Merel (7) had het 

laagste aantal territoria sinds 1999. Een aangename verrassing was een broedgeval van  

Baardmannetje (1), het vijfde sinds 1978. Deze soort heeft een zeer onopvallend gedrag 



tijdens het broedseizoen. Toch werd tussen 6 en 17 mei transport van nestmateriaal en/of 

voedsel naar één plaats vastgesteld. Er werden later wel geen uitgevlogen jongen 

waargenomen. 

Overige gegevens: Knobbelzwaan (3), Fazant (5), Waterhoen (7), Meerkoet (20), 

Holenduif (4), Houtduif (16), Koekoek (1), Groene Specht (1), Grote Bonte Specht (3), 

Heggenmus (7), Roodborst (6), Sprinkhaanzanger (3), Bosrietzanger (30), Kleine 

Karekiet (54), Tuinfluiter (9), Staartmees (2), Pimpelmees (11), Gaai (2), Ekster (4) en 

Zwarte Kraai (7). 
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