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Sinds 1978 worden de broedvogels op Blokkersdijk geïnventariseerd. 

Zoals in de vorige jaren werd volgens de kartering- of kwantitatieve methode gewerkt. Van 

begin maart tot begin augustus werd er door Willy Verschueren geïnventariseerd. Elke week 

werd er minstens één vroegochtendtelling gedaan. Daarnaast werden een aantal tellingen van 

deelgebieden ondernomen en werden occasionele gegevens van derden in de verwerking 

opgenomen. De verwerking gebeurde op dezelfde manier als voorheen, waardoor vergelijking 

met vroegere resultaten mogelijk is. Er werden zeer strenge beoordelingscriteria gehanteerd 

om het aantal broedgevallen te bepalen. Alle twijfelgevallen werden geschrapt, zodat de 

opgegeven aantallen strikte minima zijn. 

 

 

Na het laagste aantal broedvogelsoorten (43) ooit van vorig jaar steeg dit aantal licht naar 45.  

Dit was het gevolg van het niet meer broeden van Nijlgans, Kuifeend, en Kievit. De 

predatiedruk van Vos kan mogelijk de voornaamste oorzaak zijn. Verder broedden opnieuw 

Grauwe Gans, Sperwer, Veldleeuwerik, Fitis en Kauw. Maar ook werd de Bosuil als een 

nieuwe broedvogelsoort genoteerd. 

 

 

 

OVERZICHT BROEDVOGELS 2019 

Tussen () de aantallen die in 2018 werden genoteerd  

Dodaars: 6 (10) Koekoek: 1 (1) Grasmus: 17 (9) 

Fuut: 6 (13)  Bosuil: 1 (0) Tuinfluiter: 9 (8) 

Knobbelzwaan: 3 (4) Groene Specht: 3 (2) Zwartkop: 33 (32) 

Grauwe Gans: 1 (0) Grote Bonte Specht: 6 (7) Tjiftjaf: 35 (27) 

Grote Canadese Gans: 3 (2) Veldleeuwerik: 1 (0) Fitis: 1 (0) 

Krakeend: 7 (8) Winterkoning: 49 (55) Baardman: 1 (1) 

Wilde Eend: 3 (4) Heggenmus: 13 (12) Staartmees: 3 (2) 

Sperwer: 1 (0) Roodborst: 8 (9) Pimpelmees: 11 (10) 

Buizerd: 1 (1) Nachtegaal: 6 (7) Koolmees: 17 (19) 

Fazant: 3 (5) Witsterblauwborst: 2 (5) Boomkruiper: 5 (6) 

Waterral: 1 (1) Merel: 5 (5) Gaai: 2 (2) 

Waterhoen: 9 (8) Cetti’s Zanger: 9 (7) Ekster: 3 (5) 

Meerkoet: 15 (24) Rietzanger: 10 (8) Kauw; 1 (0) 

Holenduif: 5 (4) Bosrietzanger: 22 (17) Zwarte Kraai: 5 (4) 

Houtduif: 11 (10) Kleine Karekiet: 61 (58) Rietgors: 4 (6) 

 



BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN 
 

• Dodaars en Fuut 

De lage waterstand zorgde voor een grote predatiedruk van Vos. Dit had een negatieve 

invloed op het aantal broedparen maar vooral ook op het broedsucces. Vooral van 

Fuut slaagde maar één koppel erin om de eieren uit te broeden. Dit koppel had begin 

augustus nog een nest. In een periode dat de Vos het niet meer opportuun achtte om de 

oever nog af te lopen voor nesten.  Het futenpaar had 3 pulli, waarvan er 2 werden 

grootgebracht.  

 

• Knobbelzwaan 

Zelfde opmerking wat predatie betreft. Alle vier nesten werden geroofd. 

 

• Grauwe Gans 

Op 16 april en op 2 mei werd telkens een toom waargenomen. Van beide broedsels 

overleefden de jongen niet. 

 

• Grote Canadese Gans 

Een nest langs de W-rietkraag werd geroofd. De andere twee lagen op het eiland en 

hiervan werden de eieren geschud. 

 

• Eenden 

Enkel van Krakeend en Wilde Eend werden tomen waargenomen. Ook van 

Soepeend werd een toom genoteerd. Van Bergeend werden opnieuw geen jongen 

waargenomen. Nochtans werden tijdens het broedseizoen 11 tot 21 paren geteld. Van 

Tafeleend en nu ook van Kuifeend werden geen tomen meer genoteerd. 

Dit is in het algemeen een zeer mager resultaat wat broedsucces betreft. Voor alle 

duidelijkheid, er werd enkel rekening gehouden met tomen. 

 

• Sperwer en Buizerd 

Deze twee soorten profiteerden van de rust door het afsluiten van het NO-Schutbos en 

Moerasbos als gevolg van de nog steeds niet afgewerkte Scheldedijk. De twee nesten 

lagen amper op 40m van elkaar langs een wandelpad. Beide soorten brachten twee 

jongen groot. Voor de Buizerd was het voor het zesde opeenvolgend jaar dat hij met 

wisselend succes broedde. Het vorige broedgeval van Sperwer dateerde al van 2003! 

 

• Waterral en Waterhoen 

Blijven op een laag peil. 

 

• Bosuil 

Nieuwe broedvogelsoort voor Blokkersdijk! Op 16 maart werden twee flinke 

uitgevlogen jongen ontdekt. 

De soort broedde eerder al wel succesvol in het naburige Sint-Annabos. 

 

• Houtduif 

Er zijn vermoedelijk meer soorten aanwezig dan effectief geteld.  

 

• Groene Specht 

Het hoogste aantal territoria ooit. 



 

• Grote Bonte Specht 

Blijft op een hoog peil. Er werd echter slechts één nest met luidruchtig bedelende 

jongen gevonden. 

 

• Roodborst en Nachtegaal 

Blijven het goed doen. 

 

• Witsterblauwborst 

De opleving van vorig jaar kon dit jaar niet bestendigd worden. Bovendien lagen de 

beide territoria langs de Scheldeoever.  

 

• Merel 

Blijkt zich nog steeds niet te herstellen van de ineenstorting van de populatie van vorig 

jaar als gevolg van het usutuvirus. 

 

• Cetti´s Zanger 

Voor het tweede opeenvolgend jaar werd een recordaantal territoria vastgesteld. 

 

• Rietzanger 

Door de lage waterstand werd het tweede hoogste aantal territoria genoteerd. 

 

• Bosrietzanger 

Deze soort kwam uitzonderlijk laat aan. Het maximum van 28 zangposten werd pas 

begin juni bereikt. Hierdoor beantwoordde de helft van de territoria niet aan de norm. 

Toch werden ze meegeteld wegens het tijdstip. 

 

• Kleine Karekiet 

Mede door de inname van een nieuwe rietkraag langs het Moerasbos blijft deze soort 

het goed doen. 

 

• Grasmus 

Mogelijk door de toename van de bramenpartijen werd het record verpulverd. 

 

• Tuinfluiter en Zwartkop 

Ook deze soorten boekten een mooi resultaat. 

 

• Baardman 

Heeft tijdens het broedseizoen een zeer teruggetrokken bestaan. Hierdoor is het 

moeilijk om een zeker broedgeval vast te stellen. De soort was wel heel het seizoen 

aanwezig. 

 

• Staartmees 

Vermoedelijk meer soorten aanwezig dan effectief geteld. Eén territorium was 

gebaseerd op nestbouw. 

 

• Koolmees en Pimpelmees 

Tijdens de normale voederperiode was er weinig beweging aan de nestkasten. 


