
 

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN 2013  

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen – linkeroever).  

 

JANUARI TOT MAART 
 

FUTEN TOT EENDEN  

 

De strenge wintertoestand tijdens deze periode had uiteraard een negatieve invloed op de 

aanwezigheid van watervogels. Zo was de plas gedeeltelijk of volledig dichtgevroren van 19 tot 

30 januari, van 14 tot 25 februari en op 14 maart.  

De eerste Dodaars (Tachybaptus ruficollis) verscheen op 9 maart. Op 23 maart was het aantal 

opgelopen tot 4 ex. Buiten de twee langere vorstperiodes waren meestal Futen (Podiceps 

cristatus) aanwezig. Tot 21 februari ging het om 1 tot 3 ex. De soort was na de vorst opnieuw 

constant aanwezig vanaf 2 maart met tot 12 maart een maximum van 19 ex. op de 7de. Daarna 

daalde het aantal echter met vanaf 14 maart nog 2 tot 7 ex., wat mogelijk wees op weinig vis. 

Enkel van 7 tot 9 maart pleisterden 3 Geoorde Futen (Podiceps nogricollis). Een vrij normale 

aankomstdatum, maar dat de soort daarna verdween is uitzonderlijk.  

Minstens 1 overwinterende Roerdomp (Botaurus stellaris) was nog heel de periode aanwezig. De 

Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) werd onregelmatig gezien. Op 6 januari pleisterde enkel 

´s morgens 1 ex. en tijdens de vorstperiode in de tweede helft van januari was 1 ex. aanwezig op 

de 19de en 2 ex. op de 22ste. Ook werd van 27 tot 29 februari door 1 tot 2 ex. gefoerageerd in het 

nog open water van de Palingbeek. Daarna was na een overvliegend ex. op 12 februari opnieuw 1 

ex. aanwezig van 16 tot 19 februari en van 14 tot 16 maart. Vanaf 26 maart werd opnieuw door 1 

ex. constant gepleisterd. Het strenge winterweer kon de Ooievaars (Ciconia ciconia) blijkbaar 

niet weerhouden om naar het noorden te trekken. Op 19 februari vlogen 7 ex. in NO-richting om 

15u30 en op 17 maart trokken 13 ex. in N-richting om 15u33. Op 24 maart vlogen tijdens slecht 

weer 3 ex. laag over in de richting van Het Rot om 15u15, mogelijk waren zij op zoek naar een 

landingsplaats. Iets later trokken diezelfde dag nog eens 8 ex. in N-richting om 16u37.  

De hybride Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) x Knobbelzwaan (Cygnus olor), die sinds 2009 

regelmatig op bezoek komt was aanwezig op 3 en 12 januari en op 30 en 31 maart. De 2 adulte 

Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) die vanaf begin december 2012 pleisterden 

bleven nog tot 17 januari en moesten dan noodgedwongen door de vorst andere oorden opzoeken.  

De Kolgans (Anser albifrons) werd zoals meestal enkel overvliegend waargenomen. Op 5 en 13 

januari ging het respectievelijk om 15 en 2 ex. Hogere aantallen werden begin februari genoteerd. 

Op de 2de trokken 55 ex. in ZW-richting om 10u04 en op de 7de vlogen 100 ex. en 50 ex. in NO-

richting. De Grauwe Gans (Anser anser) pleisterde tot 12 januari doorgaans met 2 tot 12 ex. en 

soms werden vrij hoge aantallen genoteerd door vogels die kwamen overnachten, zoals de 92 ex. 

op de 12de. De soort verdween van 13 januari tot 1 februari door de vorst. Vanaf 2 februari werd 

opnieuw regelmatig gepleisterd met 1 tot 6 ex. Een hoger aantal van 11 ex. werd geteld op 3 

februari. In januari werd de Grote Canadese Gans (Branta canadensis) enkel waargenomen op 

de 5de (1 ex. had overnacht) en op de 10de (10 ex.). Vanaf 2 februari was deze exoot wel 

regelmatig aanwezig met doorgaans 1 tot 8 ex. Een hoger aantal (13 ex.) werd geteld op 3 maart. 

Samen met de canada ´s pleisterde op 2 februari, 3 maart en van 23 tot 28 maart ook een 

Brandgans (Branta leucopsis).  

Van de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werden 5 verspreide waarnemingen genoteerd van 

meestal overvliegende, kort pleisterende en één keer overnachtende vogels (2 tot 4 ex.).  

Het aantal Bergeenden (Tadorna tadorna) bleef normaal voor deze periode (6 tot 40 ex.), 

afhankelijk van het getij op de Schelde. Van 15 tot 30 januari (de vorstperiode) lag het aantal 

beduidend lager (1 tot 6 ex.). Het wisselend aantal overwinterende Smienten (Anas penelope)  



bleef min of meer hetzelfde als in december. Tot 13 januari werden 7 tot 81 ex. geteld. Daarna 

moest de soort door het dichtvriezen van de plas de plaat poetsen tot 28 januari. Tot eind februari 

bleef het aantal opnieuw van dezelfde grootte (6 tot 86 ex.), met op 2 februari een iets hoger 

aantal van 109 ex. Vanaf maart begon langzaam de wegtrek met nog 51 ex. op de 9de, 28 ex. op de 

18de en 2 ex. op de 28ste.  

Op 1 januari zorgde de vuurwerkgekte ervoor dat een aantal Krakeenden (Anas strepera), die in 

de winter veel op de Schelde verblijven, naar Blokkersdijk vluchtten (70 ex.). Daarna nam het 

aantal weer langzaam af tot het normale lage winteraantal (nog 5 ex. op de 13de). Ook deze soort 

verdween daarna tijdens de vorstperiode en verscheen opnieuw van 31 januari tot 3 februari en 

van 16 tot 21 februari met 2 tot 8 ex. en een maximum van 19 ex. op de 19de. Vanaf 3 maart werd 

opnieuw constant gepleisterd met nog steeds normale lage aantallen (2 tot 8 ex.) en als maxima 32 

ex. op de 7de en 28 ex. de 9de. Ook Wintertalingen (Anas crecca) gingen op de vlucht voor het 

vuurwerk, zo werden op 1 januari plots 20 ex. geteld. Daarna werd de soort tot 8 maart nog 

slechts zeer onregelmatig waargenomen met 1 tot 5 ex. Enkel tijdens de vorstperiodes werd een 

hogere aantallen genoteerd. Op 24 januari foerageerden 16 ex. in de Palingbeek en op 19 februari 

verbleven 30 ex. in een wak op de plas. Vanaf 9 maart was de soort constant aanwezig met 1 tot 7 

ex. en als maximum 17 ex. op de 22ste. De Pijlstaart (Anas acuta) bleef slechts sporadisch 

verschijnen. Op 8 en 12 januari en op 21 februari pleisterden respectievelijk 2, 1, en 1 ex. In maart 

werd de soort iets meer genoteerd met soms een hoger aantal. Op de 9de waren 11 ex. aanwezig en 

de dag erna werden 21 overvliegende ex. geteld. Daarna werden op de 19de, de 24ste, en de 28ste 

respectievelijk 1, 2 en 2 ex. gemeld. Op 23 maart, een dag later dan vorig jaar, verschenen 3 

mannetjes en een wijfje Zomertaling (Anas querquedula). Op 25 maart werd nog 1 mannetje 

genoteerd. De Slobeend (Anas clypeata) pleisterde in de eerste helft van januari nog met mooie 

maar wisselende aantallen (22 tot 122 ex.). Ook hier zorgden de vorstperiodes ervoor dat daarna 

de soort tot eind februari nog slechts onregelmatig werd waargenomen met 1 tot 13 ex. In maart 

werd dan opnieuw regelmatig gepleisterd met vrij lage aantallen (1 tot 16 ex.). De overwintering 

van 1 tot 2 jagende adulte Grote Mantelmeeuwen (Larus marinus) zorgde tot eind februari nog 

steeds voor paniek onder de duikeenden. Zoals we reeds vaststelden kwamen Tafeleend (Aythya 

ferina) en Kuifeend (Aythya fuligula) wel ´s nachts foerageren en maakten ze zich in de loop van 

de morgen uit de voeten. Dit, samen met de vorstperiodes, zorgde ervoor dat regelmatig geen 

tafels of kuiven aanwezig waren. Op 1 januari waren wel 120 Tafeleenden en 103 Kuifeenden 

aanwezig, mogelijk ook weer een gevolg van het vuurwerk. Daarna was de Tafeleend tot eind 

februari tijdens de dag slechts onregelmatig aanwezig met 1 tot 48 ex. Tijdens de nacht van 15 op 

16 februari pleisterden dan wel weer ca. 163 ex. Vanaf 28 februari leek alles iets meer terug te 

kalmeren en werd er in hogere aantallen tijdens de dag gepleisterd. Op 28 februari werden reeds 

70 ex. geteld en het aantal liep op tot 150 ex. op 7 maart. Daarna waren constant 30 tot 87 ex. 

aanwezig. Ook bij de Kuifeend speelde zich praktisch hetzelfde scenario af. Tot 10 januari waren 

tijdens de dag nog slechts 2 tot 19 ex. aanwezig, terwijl er op 6 januari ´s avonds 172 ex. werden 

geteld. Van 11 tot 28 januari was de soort, net als de Tafeleend, niet aanwezig gedurende de dag, 

ook mede door de vorstperiode. Wel werd vanaf 31 januari door de Kuifeend terug meer tijdens 

de dag gepleisterd, maar nog steeds met zeer wisselende aantallen (0 tot 161 ex.). Vanaf eind 

februari nam het aantal toe tot 292 ex. op 2 maart. Vanaf 7 maart pleisterden nog 48 tot 182 ex. 

De hybride Kuifeend x Witoogeend (Aythya nyroca) die op 29 december 2012 tussen de 

Kuifeenden werd ontdekt was ook aanwezig op 1 januari. De Brilduiker (Bucephala clangula) 

was heel de periode aanwezig, uitgezonderd van 16 tot 28 januari (de vorstperiode) en op 2 

februari, toen de 2 mannetjes in Het Rot verbleven. Het aantal bleef laag. Vóór de vorstperiode 

pleisterden tot 11 januari 1 mannetje en 1 wijfje en van 12 tot 15 januari 2 mannetjes. Na de 

vorstperiode waren tot 6 maart doorgaans 2 mannetjes aanwezig, met op 16  



en 17 februari 3 mannetjes. Daarna kregen de 2 mannetjes het gezelschap van een wijfje en enkel 

op 9 maart kon ze kiezen uit 3 mannetjes. Van de overwinterende Grote Zaagbekken (Mergus 

merganser), die meestal pas in de loop van de late namiddag en avond naar Blokkersdijk komen 

om te overnachten, werden, zoals steeds, de hoogste aantallen genoteerd in februari. Tot 15 

januari werden ´s avonds op 6 januari 3 mannetjes en 8 wijfjes geteld. Van 16 tot 28 januari was 

de soort door de vorst niet aanwezig. Daarna nam het aantal toe en werden ´s avonds op 14 

februari 9 mannetjes en 13 wijfjes en op 28 februari zelfs 12 mannetjes en 13 wijfjes geteld. Het 

was van 2007 geleden dat nog zoveel exemplaren aanwezig waren. Het aantal nam in maart wel 

af, maar waarschijnlijk door de lange wintertoestand waren eind maart nog steeds 2 mannetjes en 

5 wijfjes aanwezig. Het was van 1989 geleden dat de soort nog zo lang pleisterde.  

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS  

 

Op 27 maart trok een Rode Wouw (Milvus milvus) in NO-richting om 15u25. Pas op 22 maart 

kwamen opnieuw een adult mannetje en een wijfje Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 

jagen. Vanaf dan werd de soort regelmatig waargenomen. Op 26 maart trok een mannetje in N-

richting om 15u39 en op 30 maart kwam een ex. in wijfjeskleed overnachten. De winterinval 

zorgde voor meer waarnemingen van Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus). Op 22, 26 en 31 

januari en op 2, 13,en 19 februari kwam een ex. in wijfjeskleed jagen. Een mannetje Slechtvalk 

(Falco peregrinus) zette zich ´s avonds op 26 januari op de ijsvlakte van de bevroren plas, en 

werd onmiddellijk belaagd door pestende Zwarte Kraaien (Corvus corone) van de slaapplaats.  

De eerste Scholekster (Haematopus ostralegus) zat langs de scheldeoever op 23 februari. Vanaf 6 

maart verraadde de luidruchtige roep regelmatig zijn aanwezigheid.  

Op 10 maart pleisterden kort 4 Kluten (Recurvirostra avocetta). Daarna werden enkel nog op 20 

en 23 maart respectievelijk 2 en 3 overvliegende ex. genoteerd.  

Ook op 10 maart werden op het gemaaid rietperceel 3 kort pleisterende Bontbekplevieren 

(Charadrius hiaticula) gemeld.  

Na respectievelijk 1 en 4 ex. op 6 januari en 16 februari, was de Kievit (Vanellus vanellus) vanaf 

7 maart constant aanwezig op het gemaaid rietperceel met 2 ex. Op 17 maart trokken tussen 

15u25 en 16u10 wel 350 ex. in NO-richting.  

Op 10 maart pleisterden ook kort 2 Bonte Strandlopers (Calidris alpina).  

Het gemaaid rietperceel viel ook in de smaak van de Watersnip (Gallinago gallinago). Al zetten 

de vorstperiodes wel een rem op hun aanwezigheid in januari en februari. Na 4 pleisterende ex. op 

12 januari en 1 overvliegend ex. op 19 januari werd deze soort pas regelmatig waargenomen vanaf 

10 maart met 1 tot 2 ex., maar op 22 maart werden wel 22 ex. geteld. Minstens 4 Houtsnippen 

(Scolopax rusticola) kwamen in deze periode overwinteren.  

Een overvliegende Regenwulp (Numenius phaeopus) werd genoteerd op 9 maart. Dit is de 

vroegste waarneming ooit voor Blokkersdijk. Tot 6 maart werden Wulpen (Numenius arquata) 

enkel overvliegend waargenomen. Zij betroffen meestal vogels van een slaapplaats langs de 

Schelde die ´s morgens in zuidelijke richting vlogen naar hun foerageergebieden en ´s avonds 

terug vlogen. Deze voedsel-/slaaptrek werd wel enkel vastgesteld van 19 januari tot 2 maart. Het 

aantal betrof 16 tot 95 ex. Soms pleisterden tot 12 februari 9 tot 11 ex. op het naburige terrein van 

Lanxess. Vanaf 7 maart werd ook regelmatiger gepleisterd op Blokkersdijk (5 tot 9 ex.)  

Op 23 maart pleisterde en Witgat (Tringa ochropus). Maartwaarnemingen zijn zeldzaam op 

Blokkersdijk.  

Reeds op 31 januari werd de eerste Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) genoteerd. Dit is 

de vierde vroegste waarneming voor Blokkersdijk. De vroegste dateert van 21 januari 2012.  



Vanaf 17 februari werd de soort regelmatiger waargenomen en vanaf 5 maart dagelijks. Op 10 en 

24 maart werd een Geelpootmeeuw (Larus michahellis) gedetermineerd.  

Een pleisterende Ransuil (Asio otus) werd genoteerd op 16 maart.  

Op 7 en 16 februari en op 2 en 9 maart werd de Zwarte specht (Dryocopus martius) 

waargenomen. Zowel een mannetje als een wijfje werd gedetermineerd.  

Een overtrekkende Boomleeuwerik (Lullula arborea) werd gemeld op 24 maart.  

Ondanks de slechte weersomstandigheden werd toch een vroege Oeverzwaluw (Riparia riparia) 

genoteerd op 19 maart. De eerste Boerenzwaluw (Hirundo rustica) werd genoteerd op 30 maart.  

De Graspieper (Anthus pratensis) werd opvallend weinig waargenomen. Enkel op 22 januari, 2 

februari en 16 maart pleisterde 1 ex. Op 28 maart werd nog een overvliegend ex. gemeld. De 

slaapplaats in de westelijke rietkraag was niet meer bezet. Dit is geen verrassing, want vorige 

winter werden daar nog slechts enkele vogels geteld. Een Waterpieper (Anthus spinoletta) werd 

gemeld op 10 maart.  

Een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) werd genoteerd op 30 maart.  

De eerste twee zangposten van de Witsterblauwborst (Luscinia svecica cyanecula) werden 

waargenomen op 30 maart, zo´n 10 dagen later dan normaal.  

Een mannetje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) was aanwezig vanaf 16 maart en kreeg het 

gezelschap van een wijfje op de 23ste. Op de 30ste pleisterden 2 mannetjes.  

Op 15 januari werd een groepje van 10 Kramsvogels (Turdus pilaris) opgemerkt en op 26 januari 

vlogen eveneens 10 ex. over. Van 8 tot 19 januari pleisterden 10 tot 52 Koperwieken (Turdus 

iliacus). Winterse toestanden zorgden ervoor dat pas vanaf 16 maart de soort opnieuw werd 

opgemerkt maar dan in kleiner aantal (4 tot 6 ex.). Op 30 maart werd groepszang waargenomen. 

Enkel op 19 maart werden 2 kort pleisterende Grote lijsters (Turdus viscivorus) genoteerd.  

De Cetti´s Zanger (Cettia cetti) werd voor het laatst waargenomen op 5 januari. Een Tjiftjaf 

(Phyloscopus collybita) werd ontdekt op 23 februari en de eerste zangpost weerklonk op 5 maart.  

Heel de periode werd de Matkop (Parus montanus) waargenomen. Op 7 en 9 maart was er een 

zangpost en op de 9de werden in totaal 3 ex. geteld.  

Op 16 en 28 februari en op 16 en 23 maart werd opnieuw een Boomklever (Sitta europaea) 

waargenomen. Sinds de ‘invasie’ van eind juni 2012 werd deze soort regelmatig opgemerkt.  

Op de winterslaapplaats, die tot eind februari bezet bleef, werden op 19 januari ca. 180 Roeken 

(Corvus frugilegus) geteld. Ook nu bleef het aantal Kauwen (Corvus monedula) op de slaapplaats 

opvallend laag (38 ex. op 26 januari). Een groot verschil met de 1000 ex. uit de winter van 

2009/2010. De aantallen daalden de daaropvolgende winters wel gestaag.  

Een Groenling (Carduelis chloris) pleisterde op 19 januari, 16 februari en 30 maart. Minstens tot 

eind februari foerageerden regelmatig 31 tot 47 Putters (Carduelis carduelis). Ook op 23 maart 

werden nog 10 ex. waargenomen. Tot 9 maart foerageerden nog steeds regelmatig tot 31 Sijzen 

(Carduelis spinus). Daarna werd nog regelmatig een overvliegend ex. waargenomen.  

Heel de periode tenslotte pleisterden regelmatig 1 tot 9 ex. Rietgorzen (Emberiza schoeniclus).  

 

APRIL TOT JULI 

 

FUTEN TOT EENDEN  

 

Het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) liep in april nog op tot 17 ex. op de 11de, maar 

daalde daarna weer naar 7 tot 10 ex. en zelfs naar slechts 3 tot 5 ex. half juni. Oorzaak was 

vermoedelijk weinig jonge vis. In de tweede helft van juni werden opnieuw tot 9 ex. geteld,  



maar na het verschijnen van de jonge vis begon half juli de populatie toe te nemen tot 21 ex. op de 

23ste. Tot half april bleef het aantal Futen (Podiceps Cristatus) laag (0 tot 8 ex.). Daarna werden 

tot half juli wisselend aantallen genoteerd van 5 tot 21 ex. De populatie nam daarna nog iets toe 

tot 24 ex. op de 18de. De schaarse nestactiviteit begon pas eind mei, maar van die enkele nesten 

kwam niets in huis, mogelijk door predatie. Pas in juli, wanneer er uitzicht was op jonge vis zaten 

meerdere koppels opnieuw te broeden. Een adulte Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) in 

overgangskleed pleisterde op 7 april. Het was alweer anderhalf jaar geleden dat deze doortrekker 

werd waargenomen. Na de korte aanwezigheid begin maart pleisterde de Geoorde Fuut 

(Podiceps nigricollis) pas constant vanaf 2 april. Tot 17 april werden 3 tot 7 ex. geteld. Daarna 

waren tot 14 mei nog 1 tot 4 ex. aanwezig. Van 15 mei tot 26 juni was de soort nog onregelmatig 

aanwezig met 1 tot 3 ex. Vanaf 27 juni werd opnieuw constant gepleisterd en liep het aantal 

langzaam op tot 35 ex. op 28 juli. Net als vorig jaar een vrij hoog aantal voor Blokkersdijk.  

De overwinterende Roerdomp (Botaurus stellaris) werd voor het laatst gezien op 7 april. Het was 

van 2007 geleden dat nog een aprilwaarneming werd genoteerd. De eerste Kleine Zilverreiger 

(Egretta garzetta) van dit jaar werd waargenomen op 30 juli. De Grote Zilverreiger 

(Casmerodius albus) die vanaf 26 maart aanwezig was pleisterde nog tot 4 april. Daarna werd nog 

1 ex. gezien op 30 mei en foerageerden 2 ex. vanaf 28 juli. Opvallend is het lage aantal Blauwe 

Reigers (Ardea cinerea) dat de laatste jaren op Blokkersdijk wordt waargenomen. Soms is de 

soort zelfs zeer onregelmatig aanwezig. Ook in deze periode werden slechts 1 tot 3 ex. genoteerd. 

Dat het niet goed gaat met de reigerkolonie van het naburige natuurgebied Het Rot zal daar niet 

vreemd aan zijn. Dit jaar daalde het aantal bezette nesten naar amper twee! Een overvliegende 

onvolwassen Purperreiger (Ardea purpurea) werd gemeld op 10 mei. Op 19 en 20 april kwamen 

respectievelijk 2 en 1 Lepelaar (Platalea leucorodia) overnachten. Na een overvliegend ex. op 23 

april werd op 8, 15, 17 en 25 april eveneens 1 ex. gezien, ook meestal enkel overnachtend. Op 1 

en 2 juni pleisterden respectievelijk 4 en 3 adulte ex. Na opnieuw een overvliegend ex. op 29 juni 

zorgden in juli zoals steeds de najaarstrekkers voor een constante aanwezigheid. Dit jaar was dit 

vanaf 6 juli met 2 adulte ex. en met een wisselend aantal oplopend tot 10 ex. op de 20ste en 23 ex. 

op de 30ste.  

Het aantal slagpenruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was op 18 juli opgelopen tot 95. Er 

waren ook nog 8 juveniele vogels aanwezig van 2 geslaagde broedgevallen. De hybride Zwarte 

Zwaan x Knobbelzwaan (Cygnus atratus x Cygnus olor) die sinds 2009 komt overzomeren was 

opnieuw constant aanwezig vanaf 7 mei.  

De Grauwe Gans (Anser anser) was zoals steeds in deze periode zeer onregelmatig aanwezig. 

Tot 11 juni werden 1 tot 4 ex. waargenomen. Daarna werd enkel op 16 juli nog een kort 

pleisterend ex. genoteerd. Tot 22 mei waren nog regelmatig 2 tot 6 (in april) en 1 tot 2 (in mei) 

Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis) aanwezig. Er was in april voor het eerst sinds 2007 

opnieuw een broedkoppel aanwezig. De eieren werden geschud. Van de Nijlgans (Alopochen 

aegyptiacus) werden over heel de periode 13 verspreide waarnemingen genoteerd van 1 tot 4 ex., 

soms overnachtend of kort pleisterend of enkel overvliegend. Op 20 juni werd een nieuwe soort 

voor Blokkersdijk genoteerd. Het betrof een overvliegend wijfje Paradijscasarca (Tadorna 

variegata), een exoot uit Nieuw-Zeeland. Begin april nam het aantal Bergeenden (Tadorna 

tadorna) nog toe en tot half juni pleisterden dan ook mooie maar wisselende aantallen, met als 

maxima 82 ex. op 9 april, 85 ex. op 27 april, 76 ex. op 5 mei en nog 38 ex. op 9 juni. Daarna 

begon de wegtrek naar de ruigebieden zodat de soort nog pleisterde, met dalende aantal, tot 16 

juli. Enkel op 23 juli werd nog 1 ex. waargenomen. Van de overwinterende Smienten (Anas 

penelope) waren op 1 april nog 1 mannetje en 1 wijfje aanwezig. Merkwaardig was dat er van 7 

tot 16 april opnieuw hogere aantallen werden genoteerd met op de 9de zelfs 85 ex. Mogelijk was er 

toen in andere pleisterplaatsen  



verstoring. Na 16 april werd nog een mannetje waargenomen op 16 juni. Zoals vorig jaar werd in 

juli opnieuw gepleisterd vanaf de 4de, met tot de 14de 1 tot 6 ex. e daarna nog 1 mannetje in 

eclipskleed. Het aantalsverloop van de Krakeend (Anas strepera) verliep nogal grillig met een 

eerste maximum van 126 ex. op 4 mei. Na een lichte daling werden op 15 juni opnieuw 178 ex. 

geteld. Daarna daalde de populatie opnieuw en begon eind juni opnieuw toe te nemen tot 284 ex. 

op 25 juli. De Wintertaling (Anas crecca) was nog constant aanwezig tot 9 mei met 1 tot 19 ex., 

uitgezonderd op 9 april toen plots 89 ex. werden geteld (zie ook Smient). Van 9 tot 30 juni 

pleisterden onregelmatig 1 tot 3 ex. en vanaf 6 juli was de soort opnieuw constant aanwezig met 

een oplopend aantal van 1 tot 15 ex. Het aantal ruiende Wilde eenden (Anas platyrhynchos) was 

op 25 juli opgelopen tot 277 ex. Op 10 april werden nog 10 Pijlstaarten (Anas acuta) gemeld en 

op 14 april en op 4 mei pleisterden nog een mannetje en een wijfje. De Zomertaling (Anas 

querquedula) werd zoals steeds slechts onregelmatig waargenomen. Op 14 april werden een 

mannetje en een wijfje genoteerd en op 24 en 30 april waren 2 mannetjes aanwezig. Van 7 tot 9 

mei pleisterde opnieuw een mannetje. Daarna werd op 20 juli een mannetje in eclipskleed ontdekt 

tussen de ruiers. Het aantal Slobeenden (Anas clypeata) schommelde tijdens de hele periode 

tussen 2 en 42 ex., met ook op 9 april plots een hoger aantal van 73 ex. (zie ook Smient en 

wintertaling). Een mannetje Krooneend (Netta rufina) werd genoteerd op 14 april en op 7 juli 

werden 6 mannetjes in eclipskleed geteld. Tijdens de wintermaanden werden de Tafeleenden 

(Aythya ferina) belaagd door enkele overwinterende Grote Mantelmeeuwen (Larus marinus) 

zodat er toen ook al weinig ex. aanwezig waren gedurende de dag. Tijdens het broedseizoen zijn, 

sinds de aanwezigheid van de Vos (Vulpes vulpes), de aantallen ook laag, want broeden heeft nog 

weinig zin. Maar als ruigebied is Blokkersdijk nog zeer in trek bij de Tafeleend. Vanaf juni 

begonnen de ruiers langzaam toe te komen, met op de 29ste reeds 271 ex., oplopend tot 583 ex. op 

13 juli. Ook het aantal Kuifeenden (Aythya fuligula) daalde, zoals steeds de laatste jaren, naar het 

broedseizoen toe. Op 9 april en 4 mei werden nog respectievelijk 236 ex. en 136 ex. geteld, maar 

daarna waren tot eind juni nog slechts 8 tot 39 ex. aanwezig, terug oplopend in juli tot 56 ex. Een 

mannetje en een wijfje Brilduiker (Bucephala clangula) bleef nog tot 17 april. Door de lange 

winter zagen enkele Grote zaagbekken (Mergus merganser) het blijkbaar niet zitten om terug 

naar het noorden te trekken. Tot 8 april waren nog 1 tot 2 ex. aanwezig. Het was van 1995 geleden 

dat de soort nog tot in april bleef pleisteren.  

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS  

 

Tijdens de voorjaarstrek vloog op 24 april om 20u50 een Zwarte Wouw (Milvus migrans) naar 

het Schutbos aan de oostkant van het reservaat, mogelijk om te overnachten. Op 9 mei trok ook 

nog 1 ex. in NO-richting om 15u00. Tot 1 juni kwam de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosis) 

dagelijks jagen. Bijna steeds betrof het een oud mannetje, zeer licht van kleur, dat behoorde tot 

één van de broedparen van het Groot Rietveld te Kallo. Maar soms werd ook een exemplaar in 

wijfjeskleed gezien. Daarna werden van 11 juni tot 18 juli nog 6 verspreide waarnemingen 

genoteerd, maar dan van een ander mannetje. Op 16 april werd ook een tweede kalenderjaar wijfje 

met vleugelmerken waargenomen. Deze vogel werd eind juni 2012 op het nest door Anny Anselin 

van het INBO gemerkt nabij Overslag in Oost-Vlaanderen. Op 15 april werd de eerste Boomvalk 

(Falco subbuteo) van het voorjaar genoteerd. Daarna werd de soort regelmatig waargenomen van 

2 mei tot 4 juni, met op 18 mei een koppel met territoriumgedrag aan de oostkant van het 

reservaat. Later werd een succesvol broedgeval vastgesteld in de omgeving. Daarna werd ondanks 

dat enkel nog 1 ex. gezien op 27 en 29 juni en op 21, 25 en 28 juli. De Slechtvalk (Falco 

peregrinus) werd enkel op 16 en 30 april en op 9 mei gemeld.  

Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) was op 25 juli opgelopen tot 495 ex.  



Tot 12 mei en van 25 mei tot 25 juli werden regelmatig 1 tot 4 Scholeksters (Haematopus 

ostralegus) waargenomen. Tot 12 mei werd er regelmatig gepleisterd op het gemaaid rietperceel. 

Tot 4 mei werden 7 verspreide waarnemingen genoteerd van 1 tot 4 Kluten (Recurvirostra 

avosetta), meestal kort pleisterend. Daarna werden enkel nog 3 overvliegende ex. gemeld op 19 

mei. Van 9 tot 22 mei kwam ook regelmatig een Kleine Plevier (Charadrius dubius) foerageren 

op het gemaaid rietperceel. Aan de scheldeoever werd bij lage tij op de scheldeoever een 

Zilverplevier (Pluvialis squatarola) waargenomen. Het was van 2007 geleden dat deze soort nog 

was waargenomen.  

De Kievit (Vanellus vanellus) broedde op het gemaaid rietperceel en vanaf half juni nam het 

aantal pleisterende vogels regelmatig toe, vooral door de lage waterstand vanaf juli (1 tot 25 ex.).  

Tot 28 mei vonden 1 tot 4 Watersnippen (Gallinago gallinago) ook regelmatig hun gading op 

het gemaaid rietperceel. Door de lange winter verkozen de Houtsnippen (Scolopax rusticola) om 

wat langer in hun winterkwartier te blijven. Zo werden nog 1 tot 4 ex. waargenomen tot 13 april. 

Dit is sinds 1977 pas het achtste jaar met aprilwaarnemingen.  

Op 11 april pleisterde kort een Grutto (Limosa limosa) en op 23 april werden 3 baltsende ex. 

waargenomen. Tot 9 april kwamen bij hoge tij regelmatig 5 tot 9 Wulpen (Numenius arquata) 

pleisteren. Daarna werd tot eind juni enkel nog 1 ex. gemeld op 17 april en een overvliegend ex. 

werd genoteerd op 16 juni. Na opnieuw een overvliegend ex. op 6 juli werd vanaf 13 juli opnieuw 

regelmatig gepleisterd (1 tot 5 ex.). Door het ongeschikt worden van het verboste terrein tussen 

Blokkersdijk en de Canadastraat zullen zij bij lage waterstand van de plas mogelijk meer op 

Blokkersdijk pleisteren.  

Van 6 tot 19 april waren regelmatig 1 tot 5 Tureluurs (Tringa totanus) aanwezig, met ´s morgens 

op 13 april een groepje van 16 ex., waarschijnlijk doortrekkers die hadden overnacht. Van 2 tot 14 

mei verscheen de soort opnieuw met 1 tot 4 ex., die ook meestal kwamen overnachten. Ook van 1 

tot 16 juni kwam regelmatig 1 ex. overnachten met op de 16de 3 foeragerende ex. Daarna werd 

nog 1 juveniel ex. gezien op 11 juli, maar op de 28ste pleisterde zelfs een groep van 62 ex. Dit is 

de grootste groep pleisteraars sinds 1998. Het recordaantal voor Blokkersdijk bedraagt 164 ex. op 

16 juli 1997. Van 24 april tot 18 mei pleisterden onregelmatig 1 tot 2 Groenpootruiters (Tringa 

nebularia). Door de lage waterstand waren op 11, 16 en 23 juli respectievelijk ook 1, 2 en 1 

najaarstrekkers aanwezig. Tot 23 april werden ook onregelmatig 1 tot 2 Witgatjes (Tringa 

ochropus) genoteerd en op 13 april hadden 3 ex. overnacht. Ook op 18 mei had een ex. overnacht 

(meiwaarnemingen zijn vrij zeldzaam op Blokkersdijk). Na opnieuw 1 ex. op 30 juni was de soort 

constant aanwezig met 1 tot 5 ex. De Bosruiter (Tringa glareola) werd alweer zeer weinig 

waargenomen. Ondanks dat voorjaarswaarnemingen de laatste jaren zeer zeldzaam zijn geworden 

werden op 27 april toch 3 ex. waargenomen. De eerste en tot hiertoe enige najaarstrekker werd 

gezien op 11 juli. De Oeverloper (Actitis hypoleucos) was nog constant aanwezig tot 22 mei met 

1 tot 4 ex. Na 2 ex. die op 8 juli kwamen overnachten, pleisterde 1 ex. van 20 tot 27 juli, met op 

de 26ste 2 ex.  

De aanwezigheid van Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) was normaal. De hoogste 

aantallen (tot 17 ex.) meestal overvliegend werden geteld in april, met vanaf mei een dalend 

aantal waarnemingen tot 13 juli. Van 11 tot 17 april trokken heel wat Dwergmeeuwen (Larus 

minutus) door. Het begon op de 11de met 11 adulte ex., maar op de 15de werden 48 ex. gemeld, de 

meeste adulte vogels. Dit is het derde hoogste aantal sinds 1977. Het hoogste aantal dateert van 27 

april 2004 met 130 ex. Op 16de werden nog 13 adulte ex. geteld. De overige dagen waren 2 ex. 

aanwezig. Na 17 april werden op de 20ste en de 23ste nog respectievelijk 2 en 1 ex. genoteerd. 

Waarnemingen van Stormmeeuw (Larus canus) zijn zeldzaam in deze periode. Dit jaar was de 

soort nog met 1 tot 2 ex. aanwezig tot 6 april. Daarna werd op 19 mei een overvliegend ex. in 

eerste zomerkleed waargenomen en op 30 juli  



pleisterde een adult ex. De vorige juliwaarneming dateert reeds van 1999! Voor 1990 waren 

juligegevens nog normaal. Een tweede zomer Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) kwam jagen 

op 2 en 4 mei en een eerste zomer op 19 mei. Ook bij deze soort zijn meiwaarnemingen zeldzaam.  

Heel de periode werd de Visdief (Sterna hirundo) dit jaar slechts zeer onregelmatig en in klein 

aantal waargenomen. Oorzaak is waarschijnlijk het ontbreken van een broedkolonie in de 

omgeving. Van 11 tot 25 april en van 8 tot 17 mei werden slechts onregelmatig 1 tot 4 ex. 

genoteerd. In juni pleisterde kort 1 ex. op de 18de en vlogen 4 ex. over op de 30ste. Het verschijnen 

van veel jonge vis in juli hielp blijkbaar niet want vanaf de 13de werd slechts onregelmatig 1 ex. 

gezien. De doortrek van Zwarte Stern (Chlidonias Niger) verliep erg fragmentarisch. Twee vrij 

vroege adulte ex. in zomerkleed pleisterden op 15, 17 en 27 april. Op 11 mei foerageerden 14 ex. 

in zomerkleed en de dag erna trok 1 ex. in NW-richting om 08u17. Op de 14de waren opnieuw 7 

ex. aanwezig. Na 1 ex. in zomerkleed op 5 juni pleisterden op de 8ste 7 ex. in zomerkleed en 1 ex. 

in winterkleed en op de 9de 1 ex. in zomerkleed en 1 ex. in winterkleed. De najaarstrek kwam 

reeds vroeg op gang met 2 adulte ex. in zomerkleed op 23 juli.  

Voor het tweede opeenvolgende jaar werd een Zomertortel (Streptopelia turtur) waargenomen, 

een zeldzame verschijning de laatste jaren. Op 15 juni pleisterde kort een juveniel ex.  

De strenge winters zorgden ervoor dat de IJsvogel (Alcedo atthis) veel minder wordt gezien. In 

deze periode pleisterde enkel een mannetje op 18 mei en 1 ex. op 24 juli, de enige waarnemingen 

tot nu toe dit jaar!  

Een Draaihals (Jynx torquilla) werd ontdekt op 13 en 30 april. Het was van 2006 geleden dat 

deze moeilijk waarneembare soort nog werd gezien. Tot 22 juni werden 7 verspreide 

waarnemingen verricht van de Zwarte Specht (Dryocopus martius). Het ging zowel om een 

mannetje als een wijfje.  

Opmerkelijk is het feit dat tot en met deze periode geen enkele Veldleeuwerik (Alauda arvensis) 

meer werd waargenomen. Voor het eerst werd er op het terrein van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever (vroeger eigendom van Lanxess Rubber) niet meer gebroed. Het gebied is 

bijna helemaal verbost.  

Ook de Oeverzwaluw (Riparia riparia) kwam zeer weinig foerageren op Blokkersdijk. Dit werd 

vastgesteld in april van de 7de tot de 20ste (1 tot 80 ex.) en in mei van de 11de tot de 17de (25 tot 50 

ex.). Daarna tot eind juli nog slechts drie verspreide waarnemingen van 2 tot 5 ex.  

Op 18 en 25 april pleisterde een Boompieper (Anthus trivialis). Daarna werd nog 1 ex. genoteerd 

op 1 juni. Het was van 1996 geleden dat nog een juniwaarneming werd vastgesteld. De 

Graspieper (Anthus pratensis) liet het dit jaar afweten. Er werd niet gebroed, met als gevolg nog 

slechts 1 waarneming van 2 ex. op 13 april. Een overtrekkende Gele Kwikstaart (Motacilla 

flava) werd gezien op 13 april en 11 mei. Een overvliegende Witte Kwikstaart (Motacilla alba) 

werd waargenomen op 6 april en een pleisterend ex. was aanwezig op 7 mei.  

De eerste zingende Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) verscheen vrij laat op 18 april. Net als 

vorig jaar bleef het aantal broedterritoria laag. Er werden maximum 3 zangposten genoteerd. Er 

waren heel juli nog alarmerende vogels aanwezig, wat wees op geslaagde broedgevallen. De 

Witsterblauwborst (Luscinia svecica cyanecula) was heel de periode aanwezig met als 

maximum 6 zangposten en een mannetje op 22 juni. Er werden zowel in juni als juli juveniele 

vogels waargenomen. De Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) werd dit jaar iets 

meer waargenomen dan normaal de laatste jaren. Op 9 april pleisterde 1 mannetje en 1 wijfje, op 

13 april 1 wijfje en op 16 april 1 mannetje. Opmerkelijk was een zingend mannetje op 8 juni. Het 

was geleden van 2004, het laatste broedgeval, dat nog een zangpost werd waargenomen. Tijdens 

de voorjaarstrek werd enkel op 25 mei een mannetje Paapje (Saxicola rubetra) gezien. De 

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) broedde  



opnieuw en was dus heel de periode aanwezig. Tijdens de trekperiode werd op 9 april een groepje 

van 6 ex. opgemerkt.  

De Beflijster (Turdus torquatus) was tijdens de voorjaarstrek weer van de partij. Op 13 april 

lieten een mannetje en een wijfje zich mooi bewonderen. Daarna pleisterde op 17 april nog een 

mannetje en op 2 mei nog een wijfje. Het was van 2000 geleden dat nog een meiwaarneming werd 

genoteerd. Voor 1992 was dit vrij gewoon. Enkele tientallen overwinterende Koperwieken 

(Turdus iliacus) bleven nog tot 13 april. Er werd nog groepszang waargenomen.  

Een zingende Cetti´s Zanger (Cettia cetti) verscheen plots toch nog op 28 juni, maar bleef slechts 

tot 6 juli. Ondanks de lange winter waren de meeste (zomer)zangers redelijk op tijd. De Kleine 

Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) verscheen pas op 27 april met 8 zangposten (zp), een 

vertraging van 1 tot 2 weken. Wat het maximumaantal zangposten betreft spande hij wel de kroon 

met 52 zp. op 8 juni. De Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) kwam op de tweede plaats met 

42 zp. op 25 mei. Reeds op 16 april werd een Braamsluiper (Sylvia curruca) gemeld. Dit is de 

tweede vroegste aankomst voor Blokkersdijk. De vroegste dateert van 15 april 2007. Van 24 april 

(zowat de normale aankomstdatum) tot 8 mei werden daarna nog 1 tot 2 ex. gezien w. o. een 

zingend ex. op 27 april. Ook de Zwartkop (Sylvia atricapila) kwam pas 1 tot 2 weken later aan 

dan normaal, nl. op 9 april.  

De Fitis (Phylloscopus trochilus) had ook een vertraging van 1 tot 2 weken en kwam pas aan op 

11 april.  

De Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) daarentegen was nog nooit zo vroeg aanwezig en 

werd ook tijdens de voorjaarstrek meer waargenomen dan dit de laatste jaren het geval was. Van 

14 tot 17 april werden een mannetje en een wijfje gezien . Daarna werd een ander mannetje 

opgemerkt op 23 april en op 30 april pleisterde opnieuw een wijfje.  

Van de Matkop (Parus montanus) werd tot 18 juni nu en dan een zingend ex. waargenomen, wat 

weer op een broedterritorium wees.  

Enkel op 20 april werd een overvliegende Groenling (Carduelis chloris) genoteerd. Op 6 en 14 

april werden respectievelijk nog 2 en 1 overvliegende Sijzen (Carduelis spinus) waargenomen. 

Aprilgegevens zijn schaars op Blokkersdijk. Een overvliegende Kneu (Carduelis cannabina) op 

16 april was de enige waarneming van deze vroegere broedvogel tijdens deze periode.  

Het maximum aantal zangposten (5) van Rietgors (Emberiza schoeniclus) tenslotte werd 

vastgesteld op 15 juni.  

 

AUGUSTUS TOT OKTOBER 

 

FUTEN TOT EENDEN  

 

Nog veel (vrij late) jonge vis zorgde tot half oktober voor grote aantallen viseters. Dit, in 

combinatie met het in deze periode gerealiseerde ‘lepelaareiland’, resulteerde in enkele 

verrassingen wat sommige soorten van deze categorie watervogels betreft.  

De Dodaars (Tachybaptus ruficollis) nam nog toe tot 65 ex. op 8 september en nog tot 63 ex. op 

12 oktober. Het was van 2010 geleden dat nog zoveel Dodaarzen pleisterden. Daarna begon de 

wegtrek met op 26 oktober nog 13 ex. De Fuut (Podiceps cristatus) slaagde door het goede 

voedselaanbod er nog in om zeven late broedsels groot te brengen. Het aantal liep op tot 79 ex. in 

september. Op 10 oktober werden nog steeds 69 ex. geteld, maar ook voor hen begon de 

voedselvoorraad te slinken en nam daarna het aantal af, met op 27 oktober nog 30 ex. Op 3 

augustus pleisterden nog steeds 30 Geoorde futen (Podiceps nigricollis) en bleef het aantal vrij 

constant met op de 19de nog 25 ex. Daarna nam de populatie langzaam af met op 13 september 

nog 6 ex. en tot 18 oktober nog 4 tot 5 ex. Hierna werd enkel nog 1 ex. genoteerd op 27 oktober.  



Ook het aantal Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) was op 3 augustus toegenomen tot 24 ex. en 

regelmatig werden daarna 30 tot 36 ex. geteld. Enkel van 10 tot 25 september, mogelijk door de 

verstoring van de werken aan het eiland, waren slechts 1 tot 6 ex. aanwezig. Een groep 

pleisterende doortrekkers zorgde op 6 oktober met 81 ex. plots voor een toename. Eind oktober 

begon de populatie af te nemen met op de 30ste nog 17 ex. Doortrek werd nu en dan genoteerd 

vanaf eind september.  

De Roerdomp (Botaurus stellaris) is nog steeds een jaarlijkse overwinteraar op Blokkersdijk. 

Voor het tweede opeenvolgende jaar werd deze soort reeds in augustus waargenomen. Van de 

22ste tot de 29ste pleisterde 1 ex. Dit is wel pas het vierde jaar met augustuswaarnemingen. Daarna 

was constant 1 ex. aanwezig vanaf 29 september. Door zijn verborgen levenswijze is het goed 

mogelijk dat het om dezelfde vogel ging als die van augustus. In de eerste helft van het jaar wordt 

de Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) nauwelijks waargenomen op Blokkersdijk. Na 3 

overtrekkende ex. op 10 augustus was deze soort constant aanwezig van 11 augustus tot 2 

september met 1 tot 5 ex. Daarna werd nog onregelmatig en soms slechts kort gepleisterd, 1 ex. 

waargenomen op 7, 10, 12, 22 en 30 september en op 6 oktober. Van 19 tot 21 oktober werden 

ook nog 2 ex. genoteerd. De Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) die met 2 ex. vanaf 28 juli 

constant pleisterde was tot 5 september ook nog dagelijks aanwezig met 1 tot 4 ex. Daarna werd 

enkel nog 1 ex. genoteerd op 8 en 21 september. Opmerkelijk was dat zelfs tijdens de werken aan 

het eiland de gegraven gracht vanaf 26 september de aandacht trok van steeds meer Grote 

Zilverreigers (2 ex. op 26 september en reeds oplopend tot 16 ex. op 30 september). Mogelijk 

vond de vis de diepere gracht een uitstekend toevluchtsoord. Na het beëindigen van de werken op 

2 oktober, het aantal was dan al gestegen tot 21 ex., verslapte stilaan de aandacht voor de gracht 

en werd er meer verspreid gefoerageerd langs de rietkraag van de plas. Maar het opmerkelijke was 

dat het aantal maar bleef toenemen, tot niet minder dan 57 ex. op de 19 oktober, een absoluut 

record. Van 8 tot 24 oktober foerageerden niet minder dan 42 tot 57 ex.! Vanaf 25 oktober begon 

stilaan de wegtrek met op de 31ste nog 8 ex. Interessant was ook dat zich in de groep twee 

gekleurringde ex. bevonden. Één ex was als nestjong geringd op 13/05/2013 te Besné, Loire 

Atlantique, Frankrijk. De andere vogel was zowaar nog avontuurlijker. Hij was ook als nestjong 

geringd op 05/06/2013 te Cegléd (Nagy-szék), Pest, Hongarije, (ca. 50km ten ZO van Budapest). 

Ook de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) kreeg het visfestijn in de gaten, maar bleef wat aantal 

betreft binnen de normen. Tot 6 oktober foerageerden 1 tot 7 ex. Daarna steeg het aantal tot 26 ex. 

op 18 en 26 oktober en op 31 oktober werden nog 21 ex. geteld. Een niet jaarlijkse doortrekker de 

Purperreiger (Ardea purpurea) pleisterde met 2 juveniele ex. op 29 augustus. Een Ooievaar 

(Ciconia ciconia) trok op 23 september in westelijke richting om 13u32. Het aantal Lepelaars 

(Platalea leucorodia) nam op korte tijd toe tot 48 ex. op 5 augustus. Daarna pleisterden tot 25 

augustus soms erg wisselende aantallen (16 tot 45 ex.). Vanaf dan begon de wegtrek met op 1 

september nog 15 ex. en op 8 september nog 9 ex. met op 5 en 7 september toch weer 

respectievelijk 24 en 28 ex. Daarna werd nog op 12 september 1 ex waargenomen. Opmerkelijk 

was dat opnieuw gepleisterd werd van 21 tot 29 september (4 tot 5 ex., met van 26 tot 28 

september zelfs 13 tot 15 ex.), maar ook nog van 6 tot 13 oktober (3 tot 8 ex.) en vanaf 24 oktober 

(4 tot 6 ex.). Buiten de winterwaarneming (2012/2013) van een juveniel ex. van 19 december tot 8 

januari en van 21 tot 29 januari., werd de Lepelaar nog nooit zo laat pleisterend waargenomen.  

Het aantal ruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) bedroeg op 1 augustus 104 ex. w. o. nog 2x4 

overgebleven juvenielen van de broedvogels. Zoals steeds begon door het schaars worden van het 

plantaardig voedsel in de loop van augustus de langzame wegtrek, met op 6 oktober nog 7 ex. Net 

als vorig jaar steeg in de loop van oktober het aantal opnieuw tot 24 ex. op de 26ste en de 27ste. Een 

adulte Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) werd genoteerd op 30 oktober. De hybride Zwarte 

Zwaan x Knobbelzwaan bleef nog tot de middag van 17 augustus.  



Waarschijnlijk dezelfde vogel werd in september gezien op het reservaat De Kuifeend op 

rechteroever.  

Na 6 overvliegende Grauwe Ganzen (Anser anser) op 10 augustus was deze soort constant 

aanwezig vanaf 29 augustus met wisselende aantallen. Tot 26 september ging het om 2 tot 17 ex. 

en vanaf dan om 8 tot 39 ex. De Grote Canadese Gans (Branta canadensis) verscheen opnieuw 

van 13 tot 17 augustus met 1 tot 5 ex., meestal enkel overnachtend. Vanaf 31 augustus werden de 

waarnemingen frequenter en steeg het aantal (2 tot 45 ex.). In oktober nam het aantal nog steeds 

toe van 69 ex. op de 6de naar 198 ex. op de 29ste. Er werd ook tijdens de dag gepleisterd mogelijk 

door verstoring op de akkers waar ze foerageren. Het was dan ook een aan- en afvliegen met 

wisselende aantallen tot gevolg. Een andere exoot de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werd 

zoals steeds slechts onregelmatig waargenomen. Na 1 overvliegend ex. op 3 augustus pleisterden 

van 22 tot 31 augustus 1 tot 6 ex. Daarna kwamen vanaf 3 oktober regelmatig 2 tot 4 ex. 

overnachten.  

De eerste 2 Bergeenden (Tadorna tadorna) die uit hun ruigebied terugkeerden werden genoteerd 

op 15 augustus. Na nog 1 ex. op 24 augustus en 2 ex. op 25 augustus was de soort opnieuw 

constant aanwezig vanaf 1 september. Het aantal steeg langzaam van 20 ex. op 8 september naar 

40 ex. op 22 september en naar 76 ex. op 6 oktober. Daarna begon de populatie weer af te nemen 

tot 38 ex. op 27 oktober, met op 20 oktober opnieuw een aantalspiek met 87 ex. Het mannetje 

Smient (Anas penelope) dat reeds in juli aanwezig was pleisterde nog tot 11 augustus. Van 15 

september tot 10 oktober werden nog onregelmatig 1 tot 5 ex. waargenomen. Vanaf 17 oktober 

werd dan wel regelmatiger gepleisterd met 1 tot 5 ex., met op de 19de een hoger aantal van 13 ex. 

Het aantal ruiende Krakeenden (Anas strepera) bedroeg op 1 augustus nog 229 ex. en ging in 

dalende lijn door het schaarser worden van het plantaardig voedsel. Op 25 augustus werden nog 

61 ex. geteld. Vanaf eind augustus was de soort nog onregelmatig aanwezig met 1 tot 17 ex. Het 

aantal Wintertalingen (Anas crecca) nam van 10 ex. op 3 augustus vooral toe vanaf half augustus 

naar 234 ex. op 10 september. Het was van 2004 geleden dat nog zoveel Wintertalingen werden 

geteld. Daarna ging de populatie wat op en af, waarschijnlijk afhankelijk van het getij op de 

Schelde, met op 22 september nog 80 ex. en op 10 oktober opnieuw 193 ex. Eind oktober begon 

blijkbaar de wegtrek met op 26 oktober nog 86 ex. Tot half september bleven nog heel wat Wilde 

Eenden (Anas platyrhynchos) van de ruipopulatie ter plaatse met op 1 augustus nog 217 ex., 

dalend naar nog 124 ex. op 24 augustus, om dan terug toe te nemen naar 220 ex. op 8 september. 

Vanaf half september nam het aantal constant af naar nog 17 ex. op 12 oktober. Reeds op 24 

augustus verscheen de eerste Pijlstaart (Anas acuta) van het najaar. Ook bij deze soort is het 

aantal op Blokkersdijk afhankelijk van het getij op de Schelde, waar ze bij laagwater op het slik 

gaan foerageren. Het aantal steeg in de loop van september dus met wisselend aantal, met als 

maxima 50 ex. op 1 oktober en 62 ex. op 10 oktober. In vergelijking met de laatste jaren zijn dit 

voor Blokkersdijk nu vrij hoge aantallen. In de tweede helft van oktober werden nog 1 tot 15 ex. 

geteld. Van 3 augustus tot 1 september werden regelmatig 1 tot 2 Zomertalingen (Anas 

querquedula) waargenomen. Daarna werden op 10 september nog 1 mannetje in eclipskleed en op 

10 en 15 oktober nog 1 ex. in wijfjeskleed genoteerd. Voor het derde opeenvolgende jaar scheerde 

het aantal Slobeenden (Anas clypeata) weer hoge toppen tijdens deze periode. Op 1 augustus 

waren nog 33 ex. aanwezig, maar geleidelijk nam het aantal toe, met op 31 augustus 212 ex., op 

29 september 758 ex. en op 10 oktober 1026 ex. Daarna begon de populatie langzaam weer af te 

nemen met op 20 oktober nog 852 ex. en op 27 oktober nog 651 ex. Dit betekent dat vanaf half 

september niet minder dan 1 tot 2,6 % van de NW-Europese populatie pleisterde. De reden van 

deze massale aanwezigheid is zonder enige twijfel voedselgerelateerd. De ruipopulatie van de 

Tafeleend (Aythya ferina) begon in augustus langzaam weg te trekken. Op 1 augustus waren nog 

475 ex. aanwezig en op 31 augustus werden nog 220 ex. geteld. Merkwaardig was wel dat op 7 

september opnieuw 406  



ex. aanwezig waren, de dag erna nog 287 ex. en op 22 september opnieuw 425 ex. Vermits de 

hoge aantallen respectievelijk op een zaterdag en een zondag werden geteld is de mogelijke 

verklaring verstoring door recreatie in andere gebieden. In oktober bleef het aantal wel dalen, met 

op de 6de nog 385 ex., en op de 26ste nog 166 ex. Het aantal Kuifeenden (Aythya fuligula) bleef 

laag maar vrij constant tot 6 oktober met 20 tot 62 ex. In de loop van oktober begon de 

winterpopulatie mondjesmaat aan te komen met op 10 oktober 92 ex. en op 26 oktober 169 ex. De 

regelmatige aanwezigheid vanaf 6 oktober van een Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) 

voorspelt niet veel goeds voor de winteraantallen Tafel- en Kuifeenden, die zeer bevreesd zijn 

voor de aanwezigheid van deze predator.  

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS  

 

Opmerkelijk waren de 4 pleisterende Wespendieven (Pernis apivoris) op 17 en 18 augustus. Op 

22 augustus werd ook nog een overvliegend exemplaar gemeld. Tijdens gans de periode kwamen 

regelmatig verschillende Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus) jagen. Steeds ging het om 1 

ex. (mannetje, wijfje of juveniel). Enkel op 6 oktober waren 2 ex. in wijfjeskleed aanwezig. Een 

doortrekker werd genoteerd op 10, 16, 26 augustus, op 28 september, en op 6 en 30 oktober. Een 

juveniele Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) kwam jagen op 5 oktober. Een niet jaarlijkse 

verschijning was een Havik (Accipiter gentilis) die jagend werd waargenomen op 30 oktober en 1 

september. Het was van 2010 geleden dat deze soort nog was waargenomen. Van de Buizerd 

(Buteo buteo) werden op 21 augustus 16 doortrekkers genoteerd. Een Visarend (Pandion 

haliaetus) trok op 26 augustus in Z-richting om 16u54. Een geslaagd broedgeval van Boomvalk 

(Falco subbuteo) in het Sint-Annabos zorgde ervoor dat van deze soort van 10 tot 23 augustus 

bijna dagelijks 1 tot 3 ex. werden waargenomen (1 ad. ex. en 2 juv. ex.). Daarna werden tot 29 

september nog regelmatig 2 juveniele vogels gezien. Een doortrekkende Boomvalk werd nog 

genoteerd op 19 oktober. Dit is een evenaring van de derde laatste waarneming ooit op 

Blokkersdijk. De laatste dateert van 25 oktober 1984.  

Heel de periode werden meerdere Waterrallen (Rallus aquaticus) waargenomen. Een 

Porseleinhoen (Porzana porzana) pleisterde van 10 tot 28 augustus. Daarna werd nog 1 ex. 

gezien van 12 tot 14 september. Mogelijk ging het nog steeds om hetzelfde exemplaar. Het aantal 

ruiende Meerkoeten (Fulica atra) liep nog op tot 549 ex. op 11 augustus. Zoals steeds door het 

schaars worden van het plantaardig voedsel begon vanaf half augustus de massale wegtrek, met 

op de 31ste nog 50 ex. en op 8 september nog 29 ex. Daarna pleisterden nog 4 tot 14 ex.  

Van de Scholekster (Haematopus ostralegus) werd op 3 en 16 augustus nog 1 overvliegend ex. 

genoteerd. Op 30 oktober werden ook nog 2 overvliegende ex. waargenomen. Oktobergegevens 

zijn zeldzaam op Blokkersdijk.  

Een Zilverplevier (Pluvialis squatarola) vloog samen met 70 Kieviten (Vanellus vanellus) op 19 

oktober in Z-richting om 10u08. Tot 1996 werd deze soort nog min of meer jaarlijks 

waargenomen, maar sindsdien is het een schaarse verschijning op Blokkersdijk. De vorige dateert 

alweer van augustus 2007. Door de lage waterstand pleisterden iets meer waadvogels, waaronder 

soorten die niet meer regelmatig worden gezien. Zo werd op 6 augustus een 

Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) in overgangskleed waargenomen. Ook deze soort 

was tot 1998 een jaarlijkse gast in klein aantal tijdens de trekperiode. De vorige waarneming 

dateert reeds uit 2005. Na 1 Bonte Strandloper (Calidris alpina) in overgangskleed op 24 

augustus en een juveniel ex. op 31 augustus pleisterden 1 tot 4 ex. van 8 tot 15 september en 4 tot 

6 ex. van 2 tot 6 oktober. Daarna was enkel nog ´s morgens op 12 oktober nog 1 ex. aanwezig. 

Het was van 2003 geleden dat in deze periode nog ‘zoveel’ bontjes pleisterden. Ook de 

Kemphaan (Philomachus pugnax) was tot 2005 nog een jaarlijkse gast tijdens de  



najaarstrek. Maar ook deze soort wordt sindsdien nog slechts sporadisch waargenomen. Op 15 

augustus pleisterde een juveniel ex. Heel de periode werden 1 tot 9 Watersnippen (Gallinago 

gallinago) genoteerd. Tot 17 september (op 18 september startten de werken aan het 

‘lepelaareiland’ die voor verstoring zorgden) kwamen regelmatig 1 tot 7 Wulpen (Numenius 

arquata) overnachten. Soms pleisterden ook 1 tot 5 ex. gedurende de dag. Op 29 augustus werden 

11 ex. geteld. Vanaf 10 oktober waren opnieuw onregelmatig 1 tot 4 ex. aanwezig. Ook dan kwam 

nog 1 ex. overnachten. Op het naburige terrein van Lanxess Rubber NV pleisterden 14 ex. op 17 

oktober. Enkel op 15 oktober was een juveniele Tureluur (Tringa totanus) aanwezig. Van 4 

augustus tot 8 september pleisterden 1 tot 2 Groenpootruiters (Tringa nebularia), met op 3 

september 3 ex. Opmerkelijk was een groepje van 12 ex. dat op 15 augustus kwam rusten. Het 

was van 2004 geleden dat nog zoveel groenpoten pleisterden. Tot 31 augustus en van 7 tot 15 

september waren nog steeds 1 tot 3 Witgatjes (Tringa ochropus) aanwezig. Daarna werd van 28 

september tot 24 oktober nog onregelmatig 1 ex. genoteerd, met enkel op 6 oktober 3 ex. De 

Oeverloper (Actitis hypoleucos) was opnieuw constant aanwezig van 8 augustus tot 15 september 

met 1 tot 5 ex. Soms kwamen tot 7 ex. overnachten, zoals op 26 augustus. Na 15 september werd 

nog een overvliegend ex. gemeld op 6 oktober. Oktoberwaarnemingen zijn zeldzaam op 

Blokkersdijk.  

Augustuswaarnemingen van Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) zijn schaars op 

Blokkersdijk of worden soms over het hoofd gezien. Op de 14de en de 16de werd respectievelijk 

een adult en een juveniel ex. gemeld en langs de scheldeoever werd op de 24ste nog een 

overvliegende eerstejaars genoteerd. Buiten de sporadische waarnemingen van de Kleine 

mantelmeeuw (Larus fuscus) tijdens deze periode, verscheen vanaf 6 oktober dé schrik van de 

eenden en dan voornamelijk de duikeenden, namelijk een adult Grote Mantelmeeuw (Larus 

Marinus).  

Dé soort van deze periode waren de 2 Reuzensterns (Sterna caspia) die op 26 september al 

roepend eerst laag rondjes vlogen boven de plas om dan rond 10u07 in Z-richting te verdwijnen. 

Dit is de achtste waarneming voor Blokkersdijk: telkens 2 waarnemingen in 1976 en 1977 en 1 

waarneming in 1982, 1986 en 2002, telkens in juli en augustus. Dit is dus de eerste 

septemberwaarneming. Slechts tot 16 augustus kwamen nog onregelmatig 1 tot 3 Visdieven 

(Sterna hirundo) foerageren. Het was ook geen overrompeling van doortrekkende Zwarte Sterns 

(Chlidonias niger). Op 17 augustus kwam rond 14u30 een groepje van 10 ex. aan. De dag erna 

trok 1 ex. in Z-richting om 15u25 en op 20 augustus foerageerden dan opnieuw 7 ex. Van 14 tot 

23 september waren nog 1 tot 2 ex. aanwezig, en daarna werd nog 1 ex. gemeld op 29 september.  

Op 24 augustus werden tijdens de dagelijkse voedseltrek van Houtduif (Columba palumbus) 936 

ex. geteld tussen 06u30 en 08u45.  

Een IJsvogel (Alcedo atthis) werd zeer onregelmatig waargenomen, nl. op 21 en 24 augustus en 

op 8, 29 en 30 september.  

Op 7 september werden 2 Draaihalzen (Jynx torquilla) ontdekt. Met de 2 waarnemingen in april 

tijdens de voorjaarstrek werd met deze zeer onopvallende soort goed gescoord. Op 15 en 21 

september werd een roepende Zwarte Specht (Dryocopus martius) genoteerd.  

Op 19 oktober werd opvallend veel trek vastgesteld van Veldleeuwerik (Alauda arvensis). Een 

Boompieper (Anthus trivialis) trok door op 7 en 26 september. Nadat de Graspieper (Anthus 

pratensis) dit jaar niet broedde, zorgden doortrekkers ervoor dat vanaf 21 september toch 1 tot 8 

ex. pleisterden. Ook van deze soort trokken opvallend veel ex. door op 19 oktober. Op 24 

augustus en 7 september had een Gele Kwikstaart (Motacilla flava) overnacht. Op 25 augustus 

trok 1 ex. in Z-richting om 06u47. Daarna pleisterden op 23 en 28 september opnieuw 

respectievelijk 2 en 1 ex. Op 26 september en 6 oktober trokken respectievelijk 1 en 2 Grote Gele 

Kwikstaarten (Motacilla cinerea) in Z- richting.  



De laatste Witsterblauwborst (Luscinia svecica cyanecula) werd waargenomen op 21 september. 

Een Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochrorus) in wijfjeskleed pleisterde eveneens op 21 

september. Een Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) werd gemeld op 25 augustus. 

Dit najaar werd een opvallende aanwezigheid vastgesteld van doortrekkende Paapjes (Saxicola 

rubetra). Van 24 augustus tot 13 september pleisterden 5 tot 10 ex. Het was van 1998 geleden dat 

zoveel Paapjes pleisterden. Daarna werden op 26 september en 2 oktober nog respectievelijk 4 en 

1 ex. waargenomen. Waarschijnlijk was de soort tot 2 oktober constant aanwezig. Op 2 oktober 

pleisterden nog een mannetje en een wijfje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) en op 26 oktober 

nog 4 ex, in wijfjeskleed.  

Op 17 oktober werden de eerste 3 overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) genoteerd. 

Enkel op 19 oktober werd daarna nog 1 ex. waargenomen.  

Op 3 en 10 augustus klonk opnieuw de zang van de Sprinkhaanzanger (Locustella naevia). Dit 

is een evenaring van de derde laatste zangpost uit 2002. De laatste dateert van 23 augustus 2003. 

Op 6 oktober werden nog 2 Kleine Karekieten (Acrocephalus scirpaceus) gemeld. De vierde 

laatste waarneming ooit. De laatste werd genoteerd op 11 oktober 1986. Een pleisterende 

Braamsluiper (Sylvia curruca) op doortrek werd ontdekt op 12 september. Een Grasmus (Sylvia 

communis) werd nog waargenomen op 3 augustus en 12 september. Op 29 oktober pleisterde ook 

nog een Tuinfluiter (Sylvia borin). Dit is de vierde laatste waarneming ooit. De laatste werd 

vastgesteld op 24 oktober 1982, een wel erg late waarneming. Eind oktober werd ook nog steeds 

een mannetje Zwartkop (Sylvia atricapilla) genoteerd.  

Een wijfje Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) pleisterde op 23 augustus.  

Een mannetje en een wijfje Baardmannetje (Panurus biarmicus) foerageerden in de rietkraag op 

12 oktober. Op 30 september werd een Matkop (Parus montanus) ontdekt tussen de andere 

mezen.  

Op 26 oktober vloog ´s morgens vroeg een Roek (corvus frugilegus) in W-richting, waarschijnlijk 

van de winterslaapplaats van Zwarte Kraai (Corvus corone) en Kauw (Corvus monedula) in het 

Schutbos.  

Een wijfje Vink (Fringilla coelebs) pleisterde opnieuw op 7 september en vanaf 12 oktober waren 

1 tot 3 ex. aanwezig. Vanaf 6 oktober werd ook regelmatig trek waargenomen met ook van deze 

soort op de 19de flinke aantallen. Ook op 19 oktober trokken 2 Kepen (Fringilla montifringilla) 

over. Een overvliegende Putter (Carduelis carduelis) werd genoteerd op 24 oktober. Op 6 en 26 

oktober werd ook een overvliegende Sijs (Carduelis spinus) waargenomen. Een Kneu (Carduelis 

cannabina) trok door op 24 september en 6 oktober. Heel de periode tenslotte pleisterden in de 

rietkraag minstens 1 tot 3 Rietgorzen (Emberiza schoeniclus). Op 26 oktober vlogen ´s morgens 

in totaal 17 ex. op van een slaapplaats.  

 

NOVEMBER – DECEMBER 

 

FUTEN TOT EENDEN 

 

Voor de viseters was het in november blijkbaar nog steeds feest. Heel de periode pleisterden 

nog heel wat Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Vooral in de eerste helft van november 

werden nog vrij hoge aantallen geteld (5 tot 16 ex.). Daarna dalend naar nog 4 ex. op de 30ste. 

In december werden nog steeds 1 tot 5 ex. waargenomen. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) 

was in de eerste helft van november nog flink vertegenwoordigd (6 tot 19 ex.), ook daarna 

dalend tot nog 2 ex. op de 30ste. Daarna pleisterde nog 1 ex. tot 7 december, maar vanaf de 

17de verscheen deze soort opnieuw met 1 tot 4 ex.  

Ook de Aalscholver (Phalacrocorax carbo) was in de eerste helft van november nog goed 

vertegenwoordigd met 1 tot 14 ex. Daarna kwamen nog steeds dagelijks 1 tot 6 ex. 

foerageren.  

In deze periode overwinterden minstens 3 Roerdompen (Botaurus stellaris). Op 3 november 

pleisterden nog 12 Grote Zilverreigers (Casmerodius albus). Na de recordaantallen in 



oktober was dit ook een novemberrecord. Daarna werden tot de 15de nog steeds 3 tot 8 ex. 

geteld. Vanaf dan pleisterden tot 7 december nog 1 tot 2 ex. Op de 11de werd nog 1 ex. 

gemeld en op de 14de trokken 2 ex. in zuidelijke richting om 09u50. Ook de Blauwe Reiger 

(Ardea cinerea) was nog vertegenwoordigd met aantallen die we sinds lang niet meer hadden 

waargenomen tijdens deze periode. Op 3 en 9 november werden nog respectievelijk 21 en 20 

ex. geteld. Daarna bleef de soort nog constant aanwezig met wisselende aantallen (5 tot 16 

ex.). Opmerkelijk was nog een late juveniele Purperreiger (Ardea purpurea) op 30 

november. Even opmerkelijk was het feit dat tot 3 november nog steeds 3 tot 4 Lepelaars 

(Platalea leucorodia) pleisterden. Daarna werd ook op 7 november nog 1 ex. genoteerd.  

De hybride Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan (Cygnus atratus x Cygnus olor) die sinds 2009 

regelmatig, vooral tijdens de zomer, op Blokkersdijk pleistert was aanwezig op 10 november 

en 26 december. De overwinterende Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewicki) werd 

slechts tweemaal waargenomen. Op 24 november pleisterden 2 ad. en 2 juv. ex. die om 16u17 

vertrokken en op 1 december waren 3 ad. ex. aanwezig die om 16u28 vertrokken.  

Kolganzen (Anser albifrons) werden zoals meestal enkel overvliegend waargenomen, met 22 

ex. op 19 november, 46 ex. op 30 november, 7 ex. op 26 december en 77 ex. op 29 december. 

Tot half december pleisterden heel wat Grauwe Ganzen (Anser anser) in wisselende 

aantallen (8 tot 57 ex.), waarvan er regelmatig tientallen kwamen overnachten. Daarna werden 

nog 5 tot 17 ex. waargenomen. Begin november kwamen heel wat Grote Canadese Ganzen 

(Branta canadensis) overnachten (tot 311 ex. op de 2de). Vanaf 5 november werden zeer 

wisselende aantallen genoteerd (2 tot 58 ex.), met enkele uitschieters zoals de 180 ex. op 17 

november. Er werd ook nog steeds overnacht, zoals de 101 ex. op 14 december.  

Heel de periode kwamen regelmatig Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) overnachten. 

Meestal ging het om 2 ex., soms meer zoals de 11 ex. op 14 december. Tijdens de dag werd 

zoals steeds kort gepleisterd (2 tot 5 ex.). Van de Bergeend (Tadorna tadorna) werden vrij 

normale aantallen geteld (4 tot 39 ex.). De eerste week van november was de Smient (Anas 

penelope) nog slechts onregelmatig aanwezig met enkel op de 2de 4 ex. en 1 ex. op de 3de. Pas 

vanaf 9 november was deze overwinteraar constant aanwezig, maar in lage aantallen (1 tot 24 

ex.). Vanaf de derde decade van december pleisterden iets meer exemplaren (19 tot 48 ex.). 

Het aantal Krakeenden (Anas strepera) lag zoals steeds in deze periode laag, met 1 tot 12 ex. 

en een uitschieter van 34 ex. op 26 november. De soort was soms zelfs afwezig, waarbij in de 

2de helft van december enkel op de 29ste en de 31ste respectievelijk 1 en 2 ex. werden 

waargenomen. Tot half november pleisterden nog constant 2 tot 26 Wintertalingen (Anas 

crecca). Daarna was de soort nog onregelmatig aanwezig in lage aantallen (1 tot 6 ex.). Heel 

de periode werden erg wisselende aantallen Wilde Eenden (Anas platyrhynchos) genoteerd (1 

tot 79 ex.). Op 2 november werden nog minstens 31 Pijlstaarten (Anas acuta) geteld, waarna 

tot 24 november nog 1 tot 12 ex. pleisterden. Daarna was de soort nog slechts zeer 

onregelmatig aanwezig met 1 tot 6 ex. Op 3 november waren nog steeds 602 Slobeenden 

(Anas clypeata) aanwezig. Dit is 1,5 % van de NW-Europese populatie. Daarna nam het 

aantal gestaag af met nog 86 ex. op 14 november. Van half november tot de tweede decade 

van december waren erg wisselende aantallen aanwezig (8 tot 101 ex.). Daarna pleisterden 

nog 1 tot 25 ex. Sinds de winter van 2011 worden de eenden op Blokkersdijk geterroriseerd 

door enkele overwinterende Grote Mantelmeeuwen (Larus marinus). Vooral op 

Tafeleenden (Aythya ferina) en Kuifeenden (Aytha fuligula) wordt gejaagd. Zij reageren 

hierop door tijdens de dag uit te wijken naar de plas van het natuurgebied Het Rot. Tijdens de 

nacht komen ze nog wel op Blokkersdijk foerageren. Dit had voor gevolg dat regelmatig 

tijdens de dag amper in totaal 100 watervogels pleisterden! Op 2 november waren nog 85 

Tafeleenden aanwezig maar voor de rest van de periode was de soort zeer onregelmatig 

aanwezig (5 tot 38 ex.). Enkel ´s morgens vroeg kon je nog hogere aantallen (ca. 70 ex.) 

aantreffen, voor ze naar Het Rot vluchtten. Hetzelfde verhaal geldt voor de Kuifeend. Op 2 



november werden nog 151 ex. geteld en daarna pleisterden tot de tweede decade van 

november nog 22 tot 77 ex. Vanaf dan tot de tweede decade van december waren regelmatig 

tijdens de dag geen Kuifeenden aanwezig. Vanaf 20 december werd terug iets meer tijdens de 

dag op Blokkersdijk gepleisterd zoals de 172 ex. op de 24ste. Door de zachte winter kwamen 

in onze contreien opvallend minder Brilduikers (Bucephala clangula) overwinteren. En dat 

deed zich ook gevoelen op Blokkersdijk. Op 12 en 13 november pleisterden 2 wijfjes, waarna 

tot 21 november nog 1 wijfje overbleef. Daarna werden enkel op 26 november nog 2 

mannetjes en 2 wijfjes en op 30 november nog 1 mannetje en 1 wijfje gezien. Dezelfde 

opmerking gold ook voor het Nonnetje (Mergus albellus). Enkel op 1 december werd een 

mannetje genoteerd. Op 13 november werd het eerste overwinterende mannetje Grote 

Zaagbek (Mergus merganser) ontdekt. Vanaf 17 november was deze soort dagelijks 

aanwezig, met zoals steeds de meeste exemplaren vanaf de late namiddag of avond. Op 17 

november werd een wijfje genoteerd en het aantal liep daarna geleidelijk op tot 6 ex. op de 

26ste en 7 mannetjes en 7 wijfjes op 17 december. 

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS 

 

Van de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) kwam enkel op 7 december een exemplaar 

in wijfjeskleed jagen. 

Op 3 november werden 3 overwinterende Houtsnippen (Scolopax rusticola) ontdekt. Daarna 

werd enkel op 9 en 28 november en op 10 december nog 1 ex. gezien. De wulp (Numenius 

arquata) werd zoals steeds in deze periode slechts sporadisch en enkel overvliegend 

waargenomen. Op 3 november ´s morgens ging het om 17 ex. die in zuidelijke richting 

vlogen, komende van een slaapplaats. Daarna werden nog 3 verspreide waarnemingen 

genoteerd van 1 ex.  

Aan de oostkant bevond zich weer een grote slaapplaats van Houtduif (Columba palumbus). 

Van de Graspieper (Anthus pratensis) werden enkel op 9 en 23 november en op 7 december 

respectievelijk 1, 1 en 2 pleisterende ex. genoteerd. Een Water- of Oeverpieper (Anthus 

spinoletta / Anthus petrosus) foerageerde op 14 december op het gemaaid rietperceel aan het 

lepelaareiland.  

Een Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) in wijfjeskleed pleisterde op 3 november. 

De Kramsvogel (Turdus pilaris) werd iets meer pleisterend waargenomen, vooral in 

november. Na een overvliegend ex. op 3 november pleisterde een groep van 12 ex. en vloog 

ook nog een groep van 42 ex. over. Daarna pleisterde nog 1 ex. op 13 november en 3 ex. op 

16 november. Diezelfde dag werden ook nog 4 overvliegende ex. genoteerd. Op 7 december 

pleisterde ook nog 1 ex. Het aantal overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) bleef 

voorlopig laag. Onregelmatig werden 1 tot 20 ex. waargenomen. 

Waarschijnlijk hetzelfde mannetje Zwartkop (Sylvia atricapilla) dat eind oktober nog werd 

waargenomen werd ook nog op 3 november gezien. Dit is de vierde novemberwaarneming 

voor Blokkersdijk. De vorige dateert reeds van 24 november 1990. Ook een Tjiftjaf 

(Philoscopus collybita) vond het met de zachte temperaturen helemaal nog niet nodig om te 

vertrekken en werd gezien op 3, 9 en 28 november en 7 december. Maar zelfs 

decemberwaarnemingen zijn  de laatste jaren geen uitzondering meer. 

Op de slaapplaats van Zwarte Kraai (Corvus corone) overnachtten tijdens deze periode ca. 

150 Roeken (Corvus frugilegus). Er werden geen overnachtende Kauwen (Corvus monedula) 

meer vastgesteld. Midden december was er wel een slaapplaats van tientallen Spreeuwen 

(Sturnus vulgaris) in de oostelijke rietkraag. 

Heel de periode werden 1 tot 4 Vinken (Fringilla coelebs) waargenomen, met op 21 

november een groep van 30 ex. Van de Keep (Fringilla montifringilla) werd enkel op 9 

november en 29 december een overvliegend ex. waargenomen. Enkel op 3 november werd 



een overvliegende Groenling (Carduelis chloris) waargenomen. Ook de Putter (Carduelis 

carduelis) werd tot hiertoe weinig gezien. Op 9 november werd een zingend ex., samen met 4 

andere ex., genoteerd en op 28 december pleisterden opnieuw 4 ex. De Sijs (Carduelis spinus) 

liet het in deze periode al helemaal afweten. 

Tenslotte pleisterden heel de periode enkele Rietgorzen (Emberiza schoeniclus) in de 

rietkraag. Op 28 december hadden zelfs ca. 20 ex. overnacht. 

 

Samenstelling: Willy Verschueren. 

  

 

 


