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Sinds 1978 worden de broedvogels op Blokkersdijk geinventariseerd. 

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

begin maart tot begin augustus werd er door de conservator 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. 

 

Het aantal broedvogelsoorten daalde van 51 naar 43. Dit is het laagste aantal ooit! 

Dit was het gevolg van het feit dat van de volgende broedvogelsoorten van 2017 geen 

voldoende gegevens konden verzameld worden om zekerheid te krijgen van een broedgeval: 

Grauwe Gans, Bergeend, Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Zanglijster, 

Sprinkhaanzanger, Fitis en Kauw. De Grauwe Gans, Bergeend en Sprinkhaanzanger 

kregen nog wel de vermelding van ‘mogelijke broedvogel’. Van de eerste twee soorten omdat 

er geen jongen werden waargenomen en van de Sprinkhaanzanger omdat er slechts 

sporadische zangposten, verspreid over het gebied, werden vastgesteld, onvoldoende om een 

territorium vast te stellen. Het verdwijnen van de Roodborsttapuit was verrassend daar vorig 

jaar het aantal territoria nog was gestegen van 1 naar 2. 

 

 

OVERZICHT BROEDVOGELS 2018 
Tussen () de aantallen die in 2017 werden genoteerd  

Dodaars: 10 (6) Houtduif: 10 (10) Grasmus 9 (10) 

Fuut: 13 (8)  Koekoek: 1 (1) Tuinfluiter 8 (9) 

Knobbelzwaan: 4 (4)  Groene Specht 2 (2) Zwartkop 32 (31) 

Grote Canadese Gans: 2 (1) Grote Bonte Specht: 7 (7) Tjiftjaf 27 (40) 

Nijlgans: 1 (2) Winterkoning: 55 (46) Baardman 1 (2) 

Krakeend: 8 (12) Heggenmus: 12 (14) Staartmees: 2 (2) 

Wilde Eend: 4 (4) Roodborst: 9 (6) Pimpelmees: 10 (11)  

Kuifeend: 1 (1) Nachtegaal: 7 (7) Koolmees: 19 (22) 

Buizerd: 1 (2) Witsterblauwborst: 5 (2) Boomkruiper: 6 (6)  

Fazant: 5 (5) Merel: 5 (19) Gaai: 2 (2) 

Waterral: 1 (1) Cetti´s Zanger: 7 (2) Ekster: 5 (5) 

Waterhoen: 8 (13) Rietzanger: 8 (12) Zwarte Kraai: 4 (4) 

Meerkoet: 24 (21) Bosrietzanger: 17 (30) Vink: 1 (1) 

Kievit: 1 (2) Kleine Karekiet 58 (60) Rietgors: 6 (9) 

Holenduif 4 (4)   



BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN 
 

 Dodaars en Fuut 

Door veel jonge vis deden deze soorten het opvallend goed. Voor Dodaars geen record 

maar we zitten terug op het niveau van begin de jaren tachtig van vorige eeuw. 

Van Fuut werden van minstens 6 tomen de jongen grootgebracht. 

 

 Knobbelzwaan 
Van de 4 broedparen slaagde er slechts één om 4 eieren uit te broeden. Alle 4 de 

jongen stierven uiteindelijk door voedselgebrek. Het laatste jong overleefde nog tot 20 

november. Door het grote aantal plantenetende ruiers wordt uiteindelijk het voedsel 

schaars en krijgen de jongen niet de kans om vliegvlug te worden. 

 

 Grote Canadese Gans en Nijlgans  
Beide soorten broedden op het eiland. Alle eieren werden geschud. Er kwamen geen 

jongen groot.  

 

 Eenden 
Het broedsucces van Krakeend blijft de laatste jaren achteruitgaan. We zitten nu zelfs 

onder het peil van 1980 toen de soort pas voor het derde jaar broedde. 

Ook het broedsucces van Wilde Eend blijft laag. Er werden ook 3 tomen van 

soepeend geteld. 

De Kuifeend blijft op het laagste peil. 

 

 Buizerd 
Het koppel in het Moerasbos deed opnieuw een broedpoging. Ondanks het feit dat dat 

deel van het reservaat nog steeds afgesloten is door de aanslepende dijkwerken werd 

het nest opnieuw verstoord. Het koppel van het Schutbos broedde niet meer. 

 

 Waterral 
Blijft op een laag peil. Er werden weinig bruikbare gegevens genoteerd. 

 

 Waterhoen  
Valt terug op het peil van 2012 – 2013. 

 

 Kievit 
Ondanks de sterke predatiedruk slaagde een koppel erin om 2 jongen te produceren. 

 

 Houtduif 
Deze soort wordt zeer waarschijnlijk onderteld. 

 

 Groene Specht 
Er werden opnieuw twee territoria vastgesteld. Of de nesten binnen het reservaat lagen 

kon niet bevestigd worden. 

 

 Grote Bonte Specht 
Dit is een minimum. Dit aantal betrof gevonden bezette nestholen. 

 

 



 Roodborst 
Een evenaring van het record van 2016. 

 

 Nachtegaal 
Voor het vierde opeenvolgende seizoen blijft deze soort op een hoog peil. Bovendien 

was er nog een randterritorium aan de Palingbeek t. h. v. het terrein van het vroegere 

Roels Display. 

 

 Witsterblauwborst 
Een licht herstel van deze soort. 

De toename is wel voor het grootste deel toe te schrijven aan 3 territoria aan de 

Scheldeoever, waar de soort zich volledig herstelde na de dijkwerken. Op 

Blokkersdijk zelf was het traditionele broedpaar aan de NW-kant succesvol (ook met 

een tweede broedsel). Nieuw was wel een laat broedgeval (waarschijnlijk een tweede 

broedsel) op de met jonge wilgen begroeide Afgraving. 

 

 Merel 
Uitzonderlijk weinig gegevens van deze soort, met als gevolg een ineenstorting van de 

populatie. Op één territorium na het laagste aantal ooit op Blokkersdijk. Zeer 

waarschijnlijk het gevolg van het usutuvirus. 

 

 Cetti´s Zanger 
Na een eerste broedterritorium in 2012 en vorig jaar twee territoria, zagen we dit jaar 

deze zuiderse soort opvallend toenemen op Blokkersdijk. 

 

 Rietzanger 
Door de iets hogere waterstand in het vroege voorjaar viel deze soort terug op zijn 

normale peil. 

 

 Bosrietzanger 
Deze soort deed het opvallend slecht. Praktisch een halvering tegenover het normale 

peil. 

 

 Kleine Karekiet 
Gaat lichtjes achteruit, maar blijft toch op een hoog peil. Zeven territoria lagen langs 

de Scheldeoever. 

 

 Baardman 
Meestal vertoont deze soort een erg geheimzinnig gedrag tijdens het broeden. Er 

waren geen uitsluitende waarnemingen, maar de soort was wel heel het seizoen 

aanwezig. Half juni pleisterden wel juveniele vogels. 

 

 Staartmees 
Werd mogelijk onderteld. Eén territorium was gebaseerd op een bezet nest. 

 

 Rietgors 
Het aantal broedterritoria gaat de laatste jaren steeds op en neer. Dit jaar zat de soort 

weer in een dal. 

 



MOGELIJKE BROEDVOGELS 

 
 Geoorde Fuut 

De soort was heel het broedseizoen aanwezig. Op 8 april en 13 mei werd een baltsend 

paar genoteerd. 

 

 Grauwe Gans 
Tot 22 april waren er nog 3 paar aanwezig. Er werden geen jongen waargenomen. 

 

 Bergeend 
De soort was het hele seizoen aanwezig, ook op de potentiele broedplaatsen. Er waren 

geen aanwijzingen van bezette nestholen of jongen. 

 

 Tafeleend 
De soort was uiteraard heel het broedseizoen aanwezig. Er werden echter geen jongen 

waargenomen. 

 

 Sprinkhaanzanger 

Er waren enkele zangposten in de tweede helft van april, twee in mei en één eind juni, 

maar steeds verspreid over het hele gebied. 

 

  

INTERESSANTE BROEDVOGELS IN DE OMGEVING 

 
 Buizerd 

Het buizerdpaar in het aanpalende bos van 3M Belgium was succesvol. Op 24 juni 

zaten er 2 grote jongen op het nest. Op 26 juni zat er nog één jong op het nest en één 

zat op een tak. 

 

 Veldleeuwerik 
Er werd opnieuw een territorium vastgesteld op het terrein van Arlanxeo Belgium nv. 

Dit terrein is nu echter sterk aan het verbossen. Hopelijk verhuist de soort naar de nog 

open pijpleidingstrook van 3M Belgium en de daar aansluitende gemaaide westelijke 

grasvlakte van Blokkersdijk. 

 

 Oeverzwaluw  
Op het terrein van Arlanxeo Belgium nv broedden in de zandstock een 31 koppels. De 

zandstock was echter reeds zeer klein geworden. 

 
 


