
Ornithologische waarnemingen 2004 

JANUARI TOT MAART 2004 

 
Futen tot eenden. 

 
Van 13 tot 18 januari pleisterde een Dodaars (Tachybaptus ruficollis). Januarigegevens zijn 
op Blokkersdijk zeldzaam. Ook in februari en tot de tweede decade van maart werden 
regelmatig 1 tot 2 exemplaren gezien. Vanaf 23 maart was de soort dan constant aanwezig 
met o.a. 5 exemplaren op 25 maart. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) ziet het helemaal zitten. 
Na 2 exemplaren van 22 tot 24 januari was deze viseter constant aanwezig vanaf 1 februari. 
Vanaf half maart werd er volop gebaltst. Hun aantal liep op tot 23 exemplaren op 25 maart. 
Dit alles wijst op een goede voedselsituatie : veel vis van het juiste formaat. Op 13 januari 
pleisterde een Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis). Dit is pas de vierde januariwaarneming 
voor Blokkersdijk. Daarna verscheen de soort in maart op het normale tijdstip. Op 16 maart 
werd 1 exemplaar ontdekt. Het aantal liep op tot 9 exemplaren op 29 maart.  
De overwinterende Roerdompen (Botaurus stellaris) waren blijkbaar vroeg verdwenen. Tot 
18 januari werden nog 1 tot 2 exemplaren waargenomen. 

Een vroege Ooievaar (Ciconia ciconia) vloog op 22 februari om 15u18 in noordelijke 
richting. Dit is de vroegste waarneming voor Antwerpen-Linkeroever. Het record werd met 
één dag gebroken. 

De uitheemse Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) werd gelukkig slechts sporadisch 
waargenomen : 2 exemplaren op 24 januari en 1 exemplaar op 19 februari en 6 maart. Het 
territoriumhoudend koppel Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) werd voor het 
laatst waargenomen op 26 februari. Enkel tijdens een korte vorstperiode begin januari werden 
enkele soortgenoten getolereerd. Het betrof 1 tot 2 adulte exemplaren van 3 tot 6 januari. Op 7 
januari werden 's morgens 6 exemplaren door hen verjaagd. De dooi was toen al enkele dagen 
ingetreden en de plas was terug ijsvrij. We wensen "ons" koppel in ieder geval een succesvol 
broedseizoen toe in het verre Siberië. In de acht winters dat zij op Blokkersdijk kwamen 
overwinteren brachten zij tot nu toe slechts éénmaal 1 jong mee, namelijk in 1999 ! 
Overvliegende Kolganzen (Anser albifrons) werden genoteerd op 10 januari (9 exemplaren) 
en op 20 januari (25 en 5 exemplaren). Op 4 februari pleisterden 3 Grauwe Ganzen (Anser 
anser). Daarna waren van 15 tot 29 februari één tot 3 exemplaren aanwezig. Op 15 februari 
trokken ook nog 73 exemplaren in noordelijke richting. In maart werd slechts één 
waarneming genoteerd, namelijk 2 exemplaren op 20 maart. De ingevoerde Canadese 
Ganzen (Branta canadensis) zijn stilaan een nationale natuurramp geworden. In de nacht van 
9 op 10 januari kwamen 11 exemplaren enkel overnachten. Vanaf 25 januari was deze soort 
echter constant aanwezig. Tot half februari overnachtten regelmatig tot 27 exemplaren. 
Gedurende de dag bleven soms tot 14 exemplaren pleisteren. Vanaf maart zaten een viertal 
koppels op vinkenslag om te broeden. Van de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus), nog zo'n 
uitheems geval, hebben we op Blokkersdijk gelukkig nog niet veel last. Heel de periode werd 
de soort slechts sporadisch waargenomen ( 1 tot 2 exemplaren), meestal slechts kort 
pleisterend of overvliegend.  
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Het aantal Smienten (Mareca penelope) nam, na en korte vorstperiode begin januari, toch 
nog toe tot een mooi aantal. Opvallend was, dat dit aantal nagenoeg constant bleef tot half 
maart. Maxima: 15 januari: 383 ex.; 5 februari: 346 ex.; 13 maart: 384 exemplaren. Dat was 
het derde hoogste maartaantal ooit. Pas vanaf half maart begon deze soort weg te trekken. Het 
gemiddeld aantal Pijlstaarten (Anas acuta) bleef laag. Opvallend was dat reeds vanaf 17 
februari de soort nog slechts sporadisch met 2 tot 7 exemplaren werd waargenomen. Enkel bij 
verstoring door jacht en recreatie in de omgeving zochten mooie aantallen een toevlucht op 
Blokkersdijk. Dat was het geval op 10 januari met 109 exemplaren en op 18 januari, toen het 
aantal opliep van 61 tot 158 exemplaren. 

Ook het aantal Tafeleenden (Aythya ferina) steeg op 18 januari opvallend van 144 
exemplaren op 17 januari naar 1613 exemplaren. Dit is het tweede hoogste januariaantal ooit ! 
Vanaf 10 januari pleisterden praktisch constant Toppereenden (Aythya marila). Tot half 
februari waren maximaal 5 eerstewinter mannetjes en 2 wijfjes aanwezig. Vanaf 17 februari 
pleisterde nog regelmatig één mannetje, dat vanaf 20 maart het gezelschap kreeg van een 
wijfje. 
De Brilduiker (Bucephala clangula) was uiteraard nog heel de periode aanwezig. De 
aantallen bleven echter laag. Maximum: 3 mannetjes en 5 wijfjes op 14 maart. Het Nonnetje 
(Mergus albellus) was in de eerste helft van januari nog slechts onregelmatig aanwezig. 
Maximum: 3 mannetjes en 1 wijfje op 13 januari. Van 20 januari tot 28 februari pleisterde dit 
pareltje wel constant. Hoge aantallen bleven echter uit. Maximum: 3 mannetjes en 4 
exemplaren in wijfjeskleed op 20 januari en 2 mannetjes en 5 exemplaren in wijfjeskleed op 
25 januari. In februari daalden de aantallen van 5 exemplaren in wijfjeskleed op 3 februari tot 
1 exemplaar in wijfjeskleed op 28 februari. De Grote Zaagbek (Mergus merganser) deed het 
de voorbije winter dan weer wel goed. De soort pleisterde dagelijks tot 16 maart. De hoogste 
aantallen werden zoals in december steeds in de namiddag genoteerd. De vogels kwamen dan 
zeer waarschijnlijk van de plas van het Noordkasteel op rechteroever. Het hoogste aantal werd 
op 25 januari genoteerd: 8 mannetjes en 20 wijfjes, een nieuw januarirecord. Ook in februari 
en maart werden nog mooie aantallen geteld. Zo pleisterden o.a. 6 mannetjes en 17 wijfjes op 
1 februari en 4 mannetjes en 7 wijfjes op 3 maart.  

 
Roofvogels tot Rietgors. 

 
Van 18 januari tot eind februari werden acht verspreide waarnemingen van Bruine 
Kiekendief (Circus aeruginosus) genoteerd. Het betrof een adult wijfje en een vogel in 
juveniel kleed. Zoals vorig jaar was er in maart nog geen sprake van teritoriuminname. 
Normaal gebeurt dat vanaf half maart. Het onvolwassen mannetje Blauwe Kiekendief 
(Circus cyaneus) dat eind december werd gezien, kwam ook nog jagen op 4 , 28 en 29 januari 
en op 4 februari. Een wijfje liet zich bewonderen op 7 februari en op 5, 15 en 27 februari. Een 
Slechtvalk (Falco peregrinus) werd waargenomen op 7 , 16 en 27 februari en op 29 maart. 
Een jagende Boomvalk (Falco subbuteo) werd op 28 en 29 maart waargenomen. Dit is de 
derde vroegste waarneming voor Antwerpen-Linkeroever. 

Op 23 maart pleisterden de eerste 4 Kluten (Recurvirostra avosetta). In maart bleef het bij 
deze ene waarneming. Op 4 janauari gebruikten 9 Bonte Strandlopers (Calidris alpina) het 
ijs van de toegevroren plas als hoogwatervluchtplaats. Tot 17 januari werd deze soort nog 
driemaal gezien, waaronder 80 overvliegende exemplaren op 17 januari. Minstens 1 tot 2 
overwinterende Houtsnippen (Scolopax rusticola) werden nog tot 18 maart waargenomen. 
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Het kleine aantal waarnemingsdagen in de eerste helft van maart kan er de oorzaak van zijn 
dat pas op 13 maart de eerste baltsende Grutto's (Limosa limosa) op het terrein van Bayer 
Rubber werden waargenomen. Vanaf dan waren ze ook regelmatig op Blokkersdijk aanwezig, 
mat als maximum 15 exemplaren op 16 maart. Door de stijgende waterstand verdween het in 
december nog steeds aanwezige laatste stukje slikstrand. Daardoor verdween de kleine 
slaapplaats van de Wulp (Numenius arquata). Wel kon men 's morgensvroeg tot eind februari 
bijna dagelijks de voedseltrek waarnemen van vogels, komende van de slaapplaatsen langs de 
Schelde. Zo vlogen op 31 januari 111 exemplaren over in zuidelijke richting. Vanaf februari 
werd regelmatig gepleisterd op de Oostvlakte. De aantallen liepen soms op tot 36 exemplaren. 
Vanaf 13 maart was ook de Tureluur (Tringa totanus ) opnieuw present met 1 tot 4 
exemplaren.  
Een Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) in tweede winterkleed zat op 12 februari 
tussen de Kokmeeuwen (Larus ridibundus). Vanaf 18 maart was de typische miauwende roep 
dagelijks te horen. De adulte vogels in zomerkleed verschenen steeds in koppels.  
Op 20 maart werd in de ochtendschemering een jagende uil waargenomen. Door de duisternis 
kon de vogel niet gedetermineerd worden, maar waarschijnlijk betrof het een Ransuil (Asio 
otus).  
Tijdens de korte vorstperiode foerageerde op 4 januari een IJsvogel (Alcedo atthis) in de 
ijsvrije Palingbeek. Een mannetje pleisterde op 23 maart. 
Op 7 februari werd de eerste zangpost van Veldleeuwerik (Alauda arvensis) op het terrein 
van Bayer Rubber genoteerd.  

Reeds op 18 maart werden de eerste 2 Boerenzwaluwen (Hirundo rustica) waargenomen. Dit 
is een evenaring van de derde vroegste aankomst uit 1997. Opmerkelijk was ook dat er vanaf 
die datum dagelijks 1 tot 3 exemplaren werden gezien. Van Oeverzwaluw (Riparia riparia) 
was nog geen sprake. Gewoonlijk komt deze soort als eerste aan. 
Heel de periode kwamen nog veel Graspiepers (Anthus pratensis) overnachten in de 
rietkraag (30 tot 60 exemplaren). In de eerste helft van maart zorgden doortrekkers voor 
records op de slaapplaats. Zo werden op 6 maart niet minder dan 151 exemplaren geteld. De 
aankomstdata van de Witgesterde Blauwborsten (Luscinia svecica cyanecula) vielen de 
laatste vijf jaar tussen de 15de en de 18de maart. Van stiptheid gesproken ! Dit jaar werd het 
eerste exemplaar op 18 maart genoteerd. Vanaf 16 maart was een koppeltje Roodborsttapuit 
(Saxicola torquata) aanwezig. Van 17 januari tot 14 februari werd regelmatig de roep van het 
Baardmannetje (Panurus biarmicus) in de rietkraag gehoord.  
Meer dan 2000 Kauwen (Corvus monedula) en circa 200 Roeken (Corvus frugilegus) 
kwamen in januari overnachten op de slaapplaats. 

Van 10 januari tot 29 februari werd de Putter (Carduelis carduelis) slechts onregelmatig 
waargenomen. Het grootste aantal (21 exemplaren) werd op 5 februari genoteerd. Ook de Sijs 
(Carduelis spinus) werd van half januari tot eind maart meestal slechts onregelmatig gezien. 
Enkel van 29 februari tot 23 maart waren er meer waarnemingen. De aantallen bleven echter 
laag : meestal 1 tot 7 exemplaren. Enkel op 19 februari werden 12 exemplaren geteld. Op 27 
maart gaven 22 exemplaren zich over aan de kwetterende groepszang. Op 24 februari 
pleisterden kort 2 Barmsijzen (Carduelis flammea). Iedere winter bevindt er zich een 
slaapplaats van Rietgors (Emberiza schoeniclus) in de rietkraag. Eind februari liep hun aantal 
op tot 22 exemplaren 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Jozef Bafort , Nick De Wilde , Aimé 
Franssens , Paul Gerené , Lucien Kiekens , Michel Ludikhuyze , Luc Lyssens , Koen Maes , 
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René Maes , Georges Simons , Luc Van de Perre , Jan Van Grimsbergen en van de 
samensteller van dit overzicht , Willy Verschueren.  

APRIL TOT JULI 

 
Futen tot eenden. 

 
Een adulte Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) in zomerkleed pleisterde op 6 en 7 juni, op 11 
en 12 juni en op 22 en 23 juni. Juniwaarnemingen zijn zeldzaam op Blokkersdijk. Van 8 tot 
29 juli was opnieuw een adult exemplaar in zomerkleed aanwezig. Op 20 juli pleisterden zelfs 
2 exemplaren. De Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) pleisterde in april constant tot de 
28ste. De aantallen bleven met 1 tot 11 exemplaren laag. Daarna was deze kleine fuut van 4 
mei tot 19 juni al eens enkele dagen afwezig. In die periode werden 1 tot 6 exemplaren geteld. 
Vanaf 26 juni werd opnieuw constant gepleisterd met nog steeds lage aantallen : 1 tot 4 
exemplaren.  
Van 4 tot 6 april was een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) aanwezig. Buiten enkele 
winterwaarnemingen was dat het vroegste voorjaarsgegeven ooit. Daarna foerageerden er 2 
exemplaren op 25 juli en 1 exemplaar op 31 juli. Zeer interessant was de aankomst van 2 
juveniele Purperreigers (Ardea purpurea) op 31 juli om 10u48. We hebben op Blokkersdijk 
al herhaaldelijk vastgesteld hoe klokvast trekvogels soms kunnen zijn. Ook bij deze soort was 
dat weer het geval. Vorig jaar was een juveniele Purperreiger aanwezig op 2 augustus !  
Een Ooievaar (Ciconia ciconia) trok op 27 april om 14u40 in noordelijke richting. Ook op 6 
mei werd zowel in de voor- als in de namiddag een overvliegend exemplaar gezien. Mogelijk 
ging het die dag wel om dezelfde vogel. 

Een adulte Lepelaar (Platalea leucorodia) pleisterde op 9 en 23 mei en op 6 juni. De 
najaarstrek ging van start op 9 juli met de aankomst van 1 adult en 1 juveniel exemplaar. 
Traditioneel werd er vanaf 13 juli constant gepleisterd. De aantallen liepen weer hoog op: van 
7 exemplaren op 13 juli tot 28 exemplaren op 29 juli. Dat is het tweede hoogste juliaantal ooit 
! Enkel in het recordjaar 1999 werd een hoger aantal genoteerd: 50 exemplaren op 19 juli. 
Het aantal slagpenruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was eind juli opgelopen tot 174 
exemplaren, een naar Blokkersdijknormen matig aantal. Samen met de 37 juvenielen van 8 
nesten zag Blokkersdijk toch weer wit van de zwanen. Gelukkig ziet de plas nog niet zwart 
van de Zwarte Zwanen (Cygnus atratus). In april werden slechts drie verspreide 
waarnemingen van 1 exemplaar genoteerd. Vanaf 6 mei waren bijna constant 2 exemplaren 
aanwezig.  
Een Grauwe Gans (Anser anser) pleisterde op 6 april. Eén exemplaar vloog op 10 april over. 
Daarna waren enkel op 22 juli nog 2 exemplaren aanwezig. De Canadese Gans (Branta 
canadensis) was nog constant aanwezig tot 12 juni. De aantallen schommelden tussen 8 en 19 
exemplaren. Er waren 4 nesten, waarvan de eieren werden geschud, zodat er geen jongen 
uitkwamen. De soort was dan ook van 13 juni tot 23 juli verdwenen. Vanaf 24 juli pleisterden 
opnieuw 4 exemplaren en kwamen 4 tot 8 exemplaren overnachten. Een Brandgans (Branta 
leucopsis) pleisterde kort , samen met een hybride Brandgans x Canadese Gans op 2 mei. Van 
17 april tot 26 juni werden 6 verspreide waarnemingen genoteerd van 1 tot 4 Nijlganzen 
(Alopochen aegyptiacus). 
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De Bergeend (Tadorna tadorna) was heel de periode constant aanwezig. Dat was vooral het 
gevolg van een broedkoppel dat zijn jongen op de plas grootbracht. Bergeenden trekken 
normaal met hun donsjongen onmiddellijk weg langs de Schelde naar de ruigebieden op de 
Westerschelde. Daardoor is op Blokkersdijk deze soort meestal in juli en augustus voor lange 
of korte periodes totaal verdwenen. Net als vorig jaar waren begin april nog steeds veel 
Smienten (Anas penelope) aanwezig. Op 1 april werden nog 120 exemplaren geteld. Op 5 
april waren ze echter allemaal weggetrokken, waardoor deze soort dit jaar dan weer vrij vroeg 
verdween. Op 29 juni werd daarna een mannetje in eclipskleed waargenomen. Junigegevens 
zijn de laatste jaren zeldzaam geworden op Blokkersdijk. Van 3 tot 8 juli werden opnieuw 4 
exemplaren ontdekt. Op 27 juli werd nog 1 exemplaar genoteerd. Eind juli pleisterden 
minstens 282 Krakeenden (Anas strepera). Door de aanwezigheid van Kleine 
Mantelmeeuwen (Larus fuscus) is het tellen van Krakeend en Wilde Eend (Anas 
platyrhynchos)in deze periode zeer moeilijk, omdat de vogels zich in de rietkraag verschuilen. 
Deze meeuwen hebben ook dit jaar weer lelijk huisgehouden onder de kuikens van eenden en 
Meerkoet (Fulica atra). Vanaf half maart terroriseren deze rovers de plas. Wanneer er geen 
gemakkelijke prooien - jonge kuikens - meer te verschalken vallen, vergrijpen ze zich aan de 
volwassen vogels. Ze reageren dan zelfs hun frustraties af op soorten die voor hen geen 
concurrenten zijn. Zo trachten ze Blauwe Reigers (Ardea cinerea) en roofvogels zoals de 
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) en Buizerd (Buteo buteo) te verjagen. 
Verontrustend is dat deze meeuwensoort door haar dominantie op de broedplaatsen aan de 
kust en langs de Schelde explosief is toegenomen. Als deze evolutie blijft aanhouden, gaat dit 
zeker een negatieve invloed hebben op de instandhouding van de broedpopulaties van onze 
watervogels. 
In het voorjaar werden slechts 2 waarnemingen genoteerd van Zomertaling (Anas 
querquedula) : één mannetje op 6 april en 23 mei. De traditionele aanwezigheid na het 
broedseizoen kwam dit jaar laat op gang. Pas op 31 juli werd een eerste exemplaar in 
wijfjeskleed ontdekt. Een mannetje Krooneend (Netta rufina) pleisterde van 1 tot 16 juli. De 
laatste jaren is deze soort zeldzaam geworden op Blokkersdijk.  
In de eerste helft van april waren nog steeds mooie aantallen Tafeleend (Aythya ferina) 
aanwezig, o.a. 217 ex. op 4 april, een nieuw maandrecord. Het aantal ruiende Tafels liep op 
tot 437 exemplaren op 20 juli. Een hybride mannetje Kuifeend (Aythya fuligula) x Tafeleend 
werd op 6 april ontdekt. Een mannetje en een wijfje Toppereend (Aythya marila) pleisterden 
nog tot 4 april. Het mannetje bleef daarna nog aanwezig tot 13 april. Merkwaardig was dat de 
Brilduiker (Bucephala clangula) even lang bleef pleisteren als vorig jaar, namelijk tot 20 
april. Als maximum werden op 6 en 11 april 3 mannetjes en 4 wijfjes genoteerd.  
 
  

Roofvogels tot Kruisbek. 

 
Op 24 april trok een Zwarte Wouw (Milvus migrans) om 10u19 in noordelijke richting. Een 
Rode Wouw (Milvus milvus) vloog om 13u40 over op 29 april. Twee koppels Bruine 
Kiekendief hebben met succes gebroed. In totaal vlogen 4 jongen uit. Vanaf 1 mei kwam 
regelmatig een Boomvalk(Falco subbuteo) jagen. Waarschijnlijk broedde weer een koppel in 
de omgeving. Van de Slechtvalk (Falco peregrinus) werden van april tot juni 6 verspreide 
waarnemingen genoteerd. Er werd zowel een mannetje, een wijfje als een onvolwassen vogel 
waargenomen.  
Een adult Porseleinhoen (Porzana porzana) werd op 30 juli langs de rietkraag ontdekt. Dat 
was sinds 1975 pas de zesde juliwaarneming. Het aantal ruiende Meerkoeten was eind juli 
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opgelopen tot 978 exemplaren. Dat aantal zal normaal de volgende maanden nog toenemen. 
In april pleisterden regelmatig 1 tot 6 Kluten (Recurvirostra avosetta). Vanaf half mei 
vestigde zich een broedkoppel op het naburige terrein van Bayer Rubber nv. Deze vogels 
kwamen regelmatig naar de plas om te foerageren. Op 15 juni kwamen ze met 2 donsjongen 
naar de plas. Op 8 juli waren ze echter verdwenen, mogelijk nadat ook het laatste jong ten 
prooi was gevallen aan predatie.  

De lage waterstand schiep reeds vanaf eind mei gunstige omstandigheden voor andere 
waadvogels. Zo pleisterden van 27 mei tot 13 juli regelmatig 1 tot 4 Kleine Plevieren 
(Charadrius dubius). Daarna werd nog 1 exemplaar waargenomen op 27 juli. De Kemphaan 
(Philomachus pugnax) werd slechts sporadisch waargenomen. Tijdens de voorjaarstrek werd 
op 4 april een overvliegend wijfje genoteerd. Daarna pleisterden op 14 april een mannetje en 
een wijfje en de dag erna waren 2 mannetjes aanwezig. De eerste najaarstrekkers waren reeds 
op 29 juni present. Eerst was een mannetje aanwezig, 's avonds 2 wijfjes. In het voorjaar 
werden enkel nog op 3 en 13 april telkens 2 Watersnippen (Gallinago gallinago) gezien. De 
eerste najaarstrekkers verschenen vanaf 30 juli. Op 31 juli werden 5 exemplaren gezien. De 
broedende Grutto's (Limosa limosa) op het terrein van Bayer Rubber kwamen tot half juni 
dagelijks pleisteren. De aantallen schommelden tussen 1 en 15 exemplaren. Van half juni tot 3 
juli was de soort onregelmatig aanwezig met 1 tot 3 exemplaren. De broedvogels waren toen 
grotendeels vertrokken. Opvallend was dat er vanaf 4 juli opnieuw met 1 tot 3 exemplaren 
constant werd gepleisterd. De Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) is de laatste jaren op 
Blokkersdijk een zeldzame verschijning geworden. In deze periode werd slechts 1 
waarneming genoteerd : 1 exemplaar op 24 april. Voor de Tureluur (Tringa totanus) kan 
hetzelfde verhaal verteld worden als voor de Grutto. Ook van deze soort kwamen de 
broedvogels van Bayer Rubber dagelijks op Blokkersdijk vertoeven, maar dan tot half juli. 
Tot juni werden soms mooie maandmaxima genoteerd: 18 exemplaren op 29 april, 20 
exemplaren op 6 mei en 23 exemplaren op 6 juni. In de eerste helft van juli waren nog slechts 
1 tot 2 juveniele vogels achtergebleven. Daarna was op 31 juli opnieuw 1 exemplaar 
aanwezig. De Groenpootruiter (Tringa nebularia) werd opvallend weinig waargenomen. Op 
27 april pleisterde de eerste voorjaarstrekker. Daarna werd op 1 en 8 mei telkens slechts 1 
overvliegend exemplaar gezien. In juli pleisterde slechts kort 1 exemplaar op de 10de en de 
31ste. Het Witgatje (Tringa ochropus) kent dit jaar een voor Blokkersdijk abnormaal 
aanwezigheidspatroon. Gezien de weinige waarnemingen kunnen we beter spreken van een 
afwezigheidspatroon. Tijdens de voorjaarstrek was er van dit zenuwachtig ruitertje geen spoor 
te bekennen. Pas op 20 juni werden de eerste 2 exemplaren gemeld. Daarna was de soort 
vanaf 26 juni wel constant aanwezig met 1 tot 2 exemplaren. Met de Oeverloper (Actitis 
hypoleucos) was alles dan weer normaal. Na respectievelijk 1 en 2 exemplaren op 20 en 22 
april waren 1 tot 4 exemplaren constant aanwezig van 1 tot 23 mei. Tijdens de najaarstrek 
waren na 1 exemplaar op 8 en 12 juli vanaf 20 juli opnieuw 1 tot 2 exemplaren present. 
Tot 27 april werden dagelijks enkele Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) 
opgemerkt. Daarna werden van 19 mei tot 15 juli 10 verspreide waarnemingen genoteerd van 
1 exemplaar. Bijna steeds betrof het een adulte vogel. Tweemaal werd een vogel in tweede 
zomerkleed gedetermineerd. De eerste juveniele vogel vloog over op 15 juli. Van 1 april tot 2 
mei pleisterden bijna dagelijks 1 tot 7 Dwergmeeuwen (Larus minutus). Op 27 april werden 
we met verstomming geslagen toen er zo'n 130 exemplaren laag boven het wateroppervlak 
foerageerden. Uitgezonderd een vijftal eerstejaarsvogel waren het allemaal adulten. Het 
vorige recordaantal bedroeg 68 exemplaren op 24 april 1987 ! Daarna waren van 13 tot 19 
mei opnieuw 1 tot 3 eerstejaarsvogels aanwezig. 
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Ook de Visdief (Sterna hirundo) zorgde voor nieuwe records. Van 6 tot 8 april waren reeds 2 
exemplaren aanwezig. Nog nooit werd zo'n vroege aankomst genoteerd. Vanaf 13 april was 
deze soort dan heel deze periode constant aanwezig. Tot begin mei bleven de aantallen 
toenemen. Van 29 april tot 6 mei pleisterden dagelijks 90 tot 140 exemplaren, een nieuw 
aantalsrecord. Daarna namen de aantallen af met op 20 mei nog 50 exemplaren.  
Een Witwangstern (Chlidonias hybridus) pleisterde op 19 en 20 mei. Van 22 april tot 10 juni 
waren ook regelmatig Zwarte Sterns (Chlidonia niger) aanwezig. De aantallen bleven, zoals 
steeds de laatste jaren, met 1 tot 5 exemplaren weer aan de lage kant.  
De IJsvogel (Alcedo atthis) werd bijna dagelijks waargenomen tot 11 april. Daarna werden 
tot eind mei nog vier sporadische waarnemingen genoteerd. Pas vanaf 10 juli pleisterde 
opnieuw minstens 1 exemplaar. 

De Draaihals (Jynx torquilla) is een jaarlijkse gast tijdens de trekperiodes, maar deze 
geheimzinnige vogel wordt niet altijd opgemerkt. Op 22 en 29 april werd 1 exemplaar 
gevonden. Een roffelende Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) was van 3 tot 10 april 
aanwezig. Het was voor het eerst dat van deze zeldzame soort voor Antwerpen-LO 
territoriumgedrag werd vastgesteld. 

Van 24 april tot 6 mei was een Boompieper (Anthus trivialis) aanwezig. Deze soort broedde 
in 1995 voor het laatst. 

Nog een prettig weerzien was het met 4 tot 5 mannetjes Noordse Kwikstaart (Motacilla 
thunbergi). Het was van 1996 geleden dat deze soort (of ondersoort) nog op Blokkersdijk was 
gezien. De enige voorjaarswaarneming van Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) 
betrof een overvliegend exemplaar op 3 april. Dat was wel pas de zevende aprilwaarneming 
voor Blokkersdijk. 

Ook het Paapje (Saxicola rubetra) werd tijdens de voorjaarstrek slechts éénmaal 
waargenomen, namelijk 2 exemplaren op 29 april. Een koppel Tapuit (Oenanthe oenanthe) 
pleisterde van 27 april tot 8 mei. Daarna werd op 15 mei nog een mannetje waargenomen.  
Op 1 mei en 26 juni werden 5 zangposten van Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) 
genoteerd, een record voor Blokkersdijk. Zowel op 17 april als op 1 mei kon de zang van de 
zeldzame Snor (Locustella luscinioides) in de rietkraag beluisterd worden. Op 24 april 
werden 12 zangposten van Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) vastgesteld. Dat is 
eveneens een record voor Blokkersdijk. Opmerkelijk was ook de aanwezigheid van een 
zingende Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) van 20 tot 26 mei. Dat is de elfde 
waarneming voor Blokkersdijk sinds 1980. 

De Spotvogel (Hippolais icterina) is ook een zeer zeldzame verschijning geworden op 
Blokkersdijk. Dit jaar werd toch nog eens een zingende vogel waargenomen op 13 en 19 mei 
en op 6 juli. 

Ook de Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) is tijdens de trekperiodes een zeldzame 
verschijning. Op 17 en 29 april werd een mannetje waargenomen.  
De Keep (Fringilla montifringilla) werd tijdens de voorjaarstrek slechts éénmaal 
waargenomen. Op 24 april pleisterden 2 exemplaren. De Kneu (Carduelis cannabina), nog 
jaarlijks broedvogel tot 1995 , werd heel de periode slechts vijfmaal waargenomen. Viermaal 
betrof het slechts 1 overvliegend exemplaar en éénmaal om 3 overvliegende vogels.  
Nadat in Vlaanderen in juni al enkele weken een kleine invasie van Kruisbekken (Loxia 
curvirostra) was vastgesteld, werd op 29 juni de roep gehoord van overvliegende vogels. Het 
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was van 1999 geleden dat deze soort nog was waargenomen. 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Jozef Bafort, Tom Bogaerts, Erwin De 
Backer, Björn Deduytsche, Kris De Keersmaecker, Jozef De Raedt, Jan De Vos, Nick De 
Wilde, Paul Gerené, Lucien Kiekens, Koen Maes, Kris Peeters, Daniël Sanders, Georges 
Simons, Chris Snyers, Luc Van de Perre, Wouter Van Gasse, Jan Van Grimbergen, Bram 
Vogels, Kris Weemaes en van de samensteller van dit overzicht, Willy Verschueren.  
 
  

AUGUSTUS TOT OKTOBER 
 
  

Futen tot eenden. 
 
Zoals steeds na het broedseizoen pleisterden weer mooie aantallen Dodaarzen (Tachybaptus 
ruficollis), vooral van half augustus tot begin oktober. De aantalspiek werd op 16 september 
genoteerd met 51 exemplaren. Eind augustus pleisterden ook nog 56 Futen (Podiceps 
cristatus). Heel de periode waren nog constant 1 tot 5 Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) 
aanwezig. Het gebeurt zelden dat deze soort zo laat constant pleistert.  
Een hoogtepunt was zeker de aankomst van een juveniele Kwak (Nycticorax nycticorax) om 
13u34 op 30 september. Na een verkenningsronde streek de vogel neer aan de rand van de 
rietkraag. Dit is pas de vierde waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateerde uit 1986 ! 
Van 31 juli tot 26 augustus pleisterden dagelijks Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta). Op 
15 en 16 augustus sneuvelde met 8 exemplaren het aantalsrecord. Ook de Grote Zilverreiger 
(Casmerodius albus) wordt de laatste jaren meer en meer waargenomen. Zo werd een 
exemplaar gemeld op 15 september en op 6 , 16 en 26 oktober. Op 8 augustus landde een 
juveniele Purperreiger (Ardea purpurea).  
Op 10 oktober trokken nog 23 Ooievaars (Ciconia ciconia) om 15u43 in zuidelijke richting. 
Dit is de derde oktoberwaarneming voor Blokkersdijk en bovendien de grootste groep die ooit 
boven Antwerpen-LO werd waargenomen.  
Tot 12 september pleisterden constant Lepelaars (Platalea leucorodia). Het maximumaantal 
was exact hetzelfde als vorig jaar: 43 exemplaren op 13 en 14 augustus. Minstens vanaf 8 
augustus was een geringd exemplaar aanwezig. Deze vogel werd op 13 mei 2004 als nestjong 
geringd in het natuurreservaat Vooroever aan het IJselmeer (Oudendijk, provincie Noord-
Holland, Nederland). Op 1 september waren nog steeds 22 exemplaren aanwezig, een nieuw 
maandrecord ! Daarna daalden de aantallen van 17 naar 5 exemplaren. Op 16 en 18 september 
werden nog respectievelijk 5 en 3 exemplaren waargenomen. 
Op 1 augustus waren 175 slagpenruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) en nog eens 37 
juveniele vogels aanwezig, een normaal Blokkersdijkaantal tijdens de ruiperiode. In de loop 
van de periode namen de aantallen stelselmatig af door het opraken van het plantaardig 
voedsel. Tot 29 september waren nog steeds 2 Zwarte Zwanen (Cygnus atratus) aanwezig. 
Van 8 tot 15 augustus pleisterden zelfs 3 exemplaren. In oktober waren enkel op de 9de 
opnieuw 3 vogels aanwezig. Opmerkelijk was dat op exact dezelfde datum als vorig jaar (24 
oktober) het koppel Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) aankwam. Ze werden 
opnieuw geïdentificeerd aan de hand van hun snaveltekening. Dit koppel werd beroemd 
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omdat het een winterterritorium op Blokkersdijk verdedigt en de vorige 8 winters consequent 
alle soortgenoten van de plas verjoeg. Het was verrassend dat de zwanen op 31 oktober waren 
verdwenen. Ook de daaropvolgende dagen keerden zij niet terug. We moeten ze dus voorlopig 
als "vermist" opgeven. De oorzaak van de wegtrek is mogelijk voedselgebrek in de plas. Ook 
in de winter 2002-2003 verdwenen ze na enkele dagen.  
Reeds op 9 oktober werden 5 overvliegende Kolganzen (Anser albifrons) waargenomen. Als 
deze vogels tot de wilde populatie behoorden, is dit de vroegste najaarswaarneming ooit voor 
Blokkersdijk. Op 24 en 27 oktober was ook een exemplaar aanwezig in de groep Canadese 
Ganzen (Branta canadensis). Dit exemplaar was echter van bedenkelijke origine. In oktober 
werden ook enkele waarnemingen van Grauwe Gans (Anser anser) genoteerd, o.a. 1 
exemplaar in de groep Canadese Ganzen op 26 oktober. Op 31 oktober trokken 8 exemplaren 
in westelijke richting. Het probleem van de door de mens ingevoerde Canadese Gans hebben 
we hier al dikwijls toegelicht. Tot half september bleven de aantallen nog redelijk met 4 tot 50 
exemplaren. Daarna liepen ze eind september op tot 156 exemplaren en eind oktober tot 252 
exemplaren. Zoals vorig jaar kwamen de vogels vanaf half september niet alleen overnachten, 
maar kwamen ze rond de middag reeds terug naar de plas. Vermoedelijk werd er op de akkers 
nog gewerkt en werden ze daar verstoord. Tussen de Canadese Ganzen zaten ook nog 
regelmatig kruisingen, soepganzen en een Brandgans (Branta leucopsis). Soms was ook een 
soort donkere fase Ross Gans (Anser rossii) present. Een ontsnapte Roodhalsgans (Branta 
ruficollis) pleisterde op 28 augustus. Dit is de tweede waarneming van deze soort voor 
Blokkersdijk. De vorige dateerde van maart 1977. Vanaf half augustus werden acht verspreide 
waarnemingen van Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) genoteerd. Meestal betrof het 1 tot 5 
overvliegende of kort pleisterende exemplaren. Op 25 september vloog een groep van 14 
vogels over. 
De aankomst van de overwinterende Smienten (Anas penelope) begon in september slechts 
aarzelend. Van 7 tot 12 september pleisterden 3 tot 7 exemplaren. Pas vanaf 25 september 
verschenen de eerste blijvers. Eind oktober werden reeds 126 exemplaren geteld, het derde 
hoogste oktoberaantal. Het aantal ruiende Krakeenden (Anas strepera) liep op 3 augustus op 
tot 356 exemplaren. In september en oktober pleisterden ook mooie aantallen Wintertalingen 
(Anas crecca), met als maxima 388 exemplaren op 14 september en 359 exemplaren op 21 
oktober. Het was van 1997 geleden dat nog zo'n aantallen werden genoteerd. De eerste 
Pijlstaart (Anas acuta) van het najaar pleisterde op 29 augustus. Daarna was deze soort 
constant aanwezig met als maxima 38 exemplaren op 9 september en 46 exemplaren op 5 
oktober. Daarna daalden de aantallen echter gestadig. Mogelijk is het constant wegbaggeren 
van de voedsellaag t.g.v. de zandwinning op de Schelde t.h.v. Burchtse en Galgenweel 
daarvan de oorzaak. Zoals steeds na het broedseizoen pleisterden van 31 juli tot 5 oktober 
constant Zomertalingen (Anas querquedula). De maxima werden in augustus genoteerd : 14 
exemplaren op de 10de en 22 exemplaren op de 26ste. Het aantal Slobeenden (Anas clypeata) 
was eind augustus reeds opgelopen tot 434 exemplaren.De aantallen bleven tot de eerste week 
van oktober constant toenemen. We tikten op 3 oktober af op 1305 exemplaren. Dit is het 
derde hoogste aantal dat ooit op Blokkersdijk pleisterde en meer dan 3 % van de NW-
Europese populatie ! Daarna namen de aantallen af, maar op 26 oktober waren toch nog 
steeds 407 exemplaren aanwezig. 
Het aantal ruiende Tafeleenden (Aythya ferina) liep op 31 augustus op tot 758 exemplaren. 
Op 29 augustus waren 2 Witoogeenden (Aythya nyroca) aanwezig. Op 30 augustus werd nog 
1 exemplaar gevonden. 
Er werd een vrij vroege aankomst genoteerd van Brilduiker (Bucephala clangula). Van 12 
tot 14 oktober pleisterde een juveniele vogel. Daarna was op 31 oktober een wijfje aanwezig. 
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Roofvogels tot waadvogels. 

 
Driemaal werd een Wespendief (Pernis apivorus) gemeld, namelijk op 11 , 15 en 21 
augustus. Een Zwarte Wouw (Milvus migrans) trok op 18 september om 12u45 in westelijke 
richting. Dit is pas de derde septemberwaarneming voor Blokkersdijk. Heel de periode 
kwamen nog regelmatig 1 tot 2 Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus) foerageren. Het 
betrof meestal 2 juveniele exemplaren en soms een wijfje. Er waren in oktober opvallend 
meer waarnemingen dan normaal. In een korte periode trok driemaal een Visarend (Pandion 
haliaetus) over, namelijk op 10 , 14 en 19 september. Tot 5 oktober kwamen regelmatig tot 2 
Boomvalken (Falco subbuteo) jagen. Een juveniele Slechtvalk (Falco peregrinus) werd op 3 
en 17 augustus waargenomen. Op 28 augustus werd nog 1 exemplaar gezien. Daarna werd 
deze felle jager pas weer op 28 en 30 oktober genoteerd.  
Er werden opvallend meer waarnemingen genoteerd van Porseleinhoen (Porzana porzana). 
Minstens van 30 juli tot 5 augustus pleisterde een adult exemplaar. Daarna werd op 14 en 28 
september en op 2 oktober nog een adulte vogel gemeld. Mogelijk was deze soort heel die 
periode aanwezig. Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) liep op 5 augustus op tot 
1033 exemplaren. Daarna namen de aantallen langzaam af door het schaars worden van het 
plantaardig voedsel.  
Op 12 en 28 oktober werden respectievelijk 1 en 3 Kluten (Recurvirostra avosetta) geteld. Of 
deze vogels pleisterden of overvlogen is niet bekend. Wel staat vast dat oktobergegevens van 
deze soort schaars zijn op Blokkersdijk. 
De omstandigheden voor waadvogels waren door de vrij lage waterstand ideaal. Toch werden 
de verwachtingen opnieuw niet ingelost. De verwachte soorten kwamen wel opdagen, maar 
van sommige bleven de aantallen veel lager dan we in de jaren negentig gewend waren. 
Voorbeelden daarvan zijn Kleine Plevier (Charadrius dubius), Kemphaan (Philomachus 
pugnax) , Kleine Strandloper (Calidris minuta) en Zwarte Ruiter (Tringa erythropus).  
Van 3 tot 7 september waren 2 Bontbekplevieren (Charadrius hiatecula) aanwezig. Een 
Zilverplevier (Pluvialis sqatarola), nu ook een zeldzame verschijning op Blokkersdijk, werd 
op 15 september waargenomen. Nog een zeldzame waarneming betrof 2 Kanoetstrandlopers 
(Calidris canutus) op 21 augustus. Soms kunnen in september echte invasies van Kleine 
Strandloper plaatsvinden. Driemaal konden we dat op Blokkersdijk beleven: 76 exemplaren in 
1978 , 75 exemplaren in 1990 en 141 exemplaren in 1996. Nu pleisterde 1 exemplaar op 9 en 
23 september. De Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) deed het iets beter dan in de 
voorbije jaren. Van 22 tot 26 augustus pleisterde 1 exemplaar. Daarna werd op 20 september 
opnieuw 1 exemplaar genoteerd. Op 23 september pleisterden zelfs 5 exemplaren. Het was 
van 1998 geleden dat nog zo veel Krombekken werden gezien. De eerste Bonte Strandlopers 
(Calidris alpina) van het najaar waren aanwezig van 15 tot 17 augustus (1 tot 2 exemplaren). 
Daarna werd nogal onregelmatig gepleisterd : 2 tot 3 exemplaren van 9 tot 14 september , 1 
exemplaar van 21 tot 26 september en op 1 oktober en 1 tot 2 exemplaren van 7 tot 19 
oktober. Zoals reeds vermeld, lag het aantal waarnemingen van Kemphaan laag. Van 15 tot 26 
augustus waren 1 tot 4 exemplaren aanwezig. Van 5 tot 14 september pleisterden 1 tot 2 
juveniele vogels. Als laatste waarneming werd op 2 oktober nog een mannetje genoteerd. De 
Watersnip (Gallinago gallinago) zag de lage waterstand wel zitten. Heel de periode was de 
soort aanwezig, met tot begin oktober wisselende aantallen (tot 16 exemplaren). Op 7 
augustus werden zelfs 25 exemplaren geteld, een aantal dat sinds 1996 niet meer werd 
gehaald. In de loop van oktober namen de aantallen af, met op het einde van de maand nog 1 
tot 2 exemplaren. Tot 23 augustus pleisterden nog 1 tot 2 Grutto's (Limosa limosa), met op 2 
en 9 augustus telkens 5 exemplaren. Heel de periode waren ook Wulpen (Numenius arquata) 
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aanwezig. Zoals vorig jaar was er op de plasoever een slaapplaats waar tot 23 exemplaren 
kwamen overnachten. Een soort die sinds 1998 op Blokkersdijk steeds zeldzamer werd, is de 
Zwarte Ruiter. In deze periode werd enkel op 17 oktober een waarneming genoteerd van 2 
overvliegende vogels die mogelijk van de plasoever kwamen. Een Tureluur (Tringa totanus) 
pleisterde nog van 8 tot 19 augustus. Op 26 augustus werd nog een juveniel exemplaar 
waargenomen. De Groenpootruiter (Tringa nebularia) deed het dan weer wel vrij goed. Na 
1 exemplaar op 1 augustus was de soort constant aanwezig tot 12 oktober. Tot de eerste 
decade van september pleisterden 1 tot 7 exemplaren, een aantal dat we sinds 2000 niet meer 
hadden gezien. Daarna pleisterden nog 1 tot 3 exemplaren. Heel de periode waren ook 1 tot 6 
Witgatjes (Tringa ochropus) aanwezig. Opmerkelijk was de aanwezigheid van 1 tot 8 
Bosruiters (Tringa glareola) van 8 tot 21 augustus. Van deze soort werden enkel vóór 1983 
hogere aantallen genoteerd ! Tot 23 september pleisterden 1 tot 8 Oeverlopers (Actitis 
hypoleucos). Daarna waren van 30 september tot 7 oktober opnieuw 1 tot 3 exemplaren 
aanwezig. Het was van 1998 geleden dat we nog oktobergegevens konden noteren. 
 
  

Meeuwen tot Kruisbek. 

 
Van 10 tot 21 augustus pleisterde een juveniele Dwergmeeuw (Larus minutus). Deze soort 
trekt in het najaar meer langs de kust. Het gebeurt dan ook niet zo vaak dat in het najaar zo 
lang gepleisterd wordt. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een juveniele Drieteenmeeuw 
(Rissa tridactyla) op 14 en 15 augustus. Dit is de 13de waarneming voor Blokkersdijk. Op 16 
augustus werd vermoedelijk dezelfde vogel waargenomen langs de Schelde t.h.v. de 
Kennedytunnel. Tot 13 augustus waren nog dagelijks 1 tot 2 Visdieven (Sterna hirundo) 
aanwezig. Daarna werd nog 1 exemplaar waargenomen op 19 augustus en nog 1 tot 3 
exemplaren van 23 augustus tot 5 september. Op 25 september werd nog een late waarneming 
van 1 exemplaar genoteerd. Dit is de tweede laatste waarneming voor Blokkersdijk. De laatste 
viel in 1992 één dag later. 
Na 3 Zwarte Sterns (Chlidonia niger) op 7 augustus was deze soort dagelijks aanwezig van 
13 augustus tot 14 september. De aantallen liepen in augustus hoog op, met als maximum 82 
exemplaren op de 22ste. Dit is het tweede hoogste aantal voor Blokkersdijk. Op 1 september 
waren nog 19 exemplaren aanwezig. Daarna daalden de aantallen van 7 naar 1 exemplaar. Als 
laatste waarneming werd op 5 oktober nog een eenzaam juveniel exemplaar genoteerd.  
Tot 19 oktober werd regelmatig een IJsvogel (Alcedo atthis) waargenomen 
Niet minder dan 90 Graspiepers (Anthus pratensis) sliepen in de nacht van 29 op 30 oktober 
in de rietkraag. Vanaf 24 oktober pleisterden 1 tot 4 Water-/ Oeverpiepers (Anthus 
spinoletta / Anthus petrosus) op de oever van de plas. Een Grote Gele Kwikstaart (Motacilla 
cinerea) pleisterde op 18 september langs de Schelde t.h.v. Blokkersdijk. In oktober werden 
nog 3 verspreide waarnemingen van 1 tot 2 overvliegende exemplaren genoteerd.  
Op 26 september werd in de rietkraag nog een Blauwborst (Luscinia svecica cyanecula) 
waargenomen. Dit is de derde laatste waarneming voor Blokkersdijk. Van 7 augustus tot 30 
september werden regelmatig 1 tot 3 Paapjes (Saxicola rubetra) waargenomen. Daarna werd 
op 10 oktober nog 1 exemplaar gezien. Het aantal waarnemingen van Roodborsttapuit 
(Saxicola torquata) bleef in augustus beperkt : 1 exemplaar op de 10de en 2 exemplaren op de 
21ste en de 22ste. Van 1 september tot 7 oktober werd de soort opnieuw regelmatig 
waargenomen, met doorgaans 1 tot 3 exemplaren. Op 18 en 30 september waren 5 
exemplaren aanwezig. Van 11 tot 28 september pleisterden regelmatig 1 tot 2 Tapuiten 
(Oenanthe oenanthe). 
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Een Kramsvogel (Turdus pilaris) pleisterde vanaf 9 oktober. De eerste Koperwieken 
(Turdus iliacus) werden eveneens genoteerd op 9 oktober. In die maand werden 7 tot 13 
exemplaren geteld. 
Van 10 tot 14 augustus werden 1 tot 2 Bonte Vliegenvangers (Ficedula hypoleuca) 
waargenomen. Interessant was ook de waarneming op 30 oktober van twee groepjes van 10 en 
3 Baardmannetjes (Panurus biarmicus). 
Een tweede hoogtepunt voor deze periode (na de juveniele Kwak) was de aanwezigheid van 
een Klapekster (Lanius excubitor) van 10 tot 12 oktober. Het was van 1983 geleden dat deze 
soort nog op Blokkersdijk was waargenomen. Later was er op Antwerpen-LO nog een 
waarneming op 5 april 1987 aan de Burchtse Weel, op 15 oktober 1990 aan het Gemaal in het 
Sint-Annabos en op 5 november 2002 in Het Rot. Deze prachtige vogel broedde in Het Rot in 
1975 en 1979. 
Enkele duizenden Spreeuwen (Sturnus vulgaris) kwamen in oktober in de rietkraag 
overnachten. Het is steeds spectaculair om de avondvluchten van deze massa vogels te 
kunnen gadeslaan. 
Een overvliegende Keep (Fringilla montifringilla) werd op 13 en 26 oktober waargenomen. 
Een eveneens overvliegende Putter (Carduelis carduelis) werd op 26 september en 26 
oktober genoteerd. Op 30 oktober werden nog 4 pleisterende exemplaren waargenomen. In 
oktober werden 4 verspreide waarnemingen van 1 tot 5 Sijzen (Carduelis spinus) genoteerd. 
Op 23 en 24 oktober werden respectievelijk 2 en 1 overtrekkende Barmsijzen (Carduelis 
flammea) waargenomen. We besluiten met een interessante waarneming van 13 
overtrekkende Kruisbekken (Loxia curvirostra) op 7 oktober.  
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Luc Audenaerde, Jozef Bafort, S. 
Boddington, Björn Deduytsche, Bart De Keersmaecker, Kris De Keersmaecker, Nick De 
Wilde, Paul Gerené, Gerry Heyrman, Luc Lyssens, Wim Roelant, Philippe Sanspeur, Georges 
Simons, Geert Van den Heuvel, Jan Van Grimbergen en van de samensteller van dit overzicht, 
Willy Verschueren.  
 
  

NOVEMBER EN DECEMBER 

 
 
Futen tot eenden. 

 
Een Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) pleisterde nog constant tot 9 november. 
Novembergegevens zijn doorgaans schaars op Blokkersdijk. 
Op 1 november werd nog een Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) gemeld. 
Vermoedelijk betrof het dezelfde vogel die ook in oktober enkele malen werd waargenomen. 
Een Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) was aanwezig op 26 december.Het overwinterend 
territoriumhoudend koppel Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) was nu en dan 
enkele dagen afwezig. Achtmaal moesten ze in deze periode "ingrij-pen" om soortgenoten te 
verjagen. Tweemaal betrof het 1 adult exemplaar, viermaal 2 adulten en éénmaal een koppel 
met 2 juvenielen. Hun grootste exploot tot hiertoe was wel dat ze , na twee dagen 
afwezigheid, op 23 december aankwamen in gezelschap van 10 adulte en 4 juveniele 
soortgenoten. Onmiddellijk na de landing begonnen ze de "indringers" te verjagen, uiteraard 
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met succes !  
Op 26 december werd opvallende ganzentrek vastgesteld. Er werden minstens 4 
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) genoteerd, maar het merendeel betrof Kolganzen 
(Anser albifrons). Van deze soort werden in totaal 368 exemplaren geteld. Alle ganzen 
trokken tussen 10u26 en 13u15 in westelijke richting. Ook op 19 december werd een 
overtrekkende groep van 30 Kolganzen waargenomen. In de eerste helft van november werd 
ook trek in westelijke richting van Grauwe Ganzen (Anser anser) genoteerd. Op de 7de werd 
een groep van 24 en een van 11 exemplaren gezien. Op 9 november trokken 81 exemplaren 
over en op 14 november werden 13 exemplaren geteld. Zoals gewoonlijk waren er weinig 
pleisteraars. Op 20 november waren 2 exemplaren aanwezig en op 28 november en 11 
december pleisterde 1 exemplaar. Uiteraard werd opnieuw het aantalsrecord van 
overnachtende Canadese Ganzen (Branta canadensis) gebroken. In de nacht van 12 op 13 
november waren 301 exemplaren aanwezig ! De aantallen bleven hoog tot half december, met 
op 11 december nog 223 exemplaren. Daarna daalden de aantallen spectaculair, met op 18 
december nog 35 exemplaren en op 26 december nog 4 vogels. Tussen deze Canadezen zaten 
ook regelmatig enkele hybriden, een 7-tal boerenganzen en 1 exemplaar van het type donkere 
fase Ross' Gans (Anser rossii). Tot hiertoe bleven we wel gespaard van grote aantallen 
Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus). Het aantal waarnemingen nam in deze periode echter 
onrustwekkend toe. Meestal betrof het 2 exemplaren - een koppel ! Driemaal werd een 
groepje van 7 tot 8 exemplaren waargenomen.  
Het aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) bleef heel de periode in stijgende lijn 
gaan : 210 exemplaren op 25 november en 308 op 30 december. Het aantal Slobeenden (Anas 
clypeata) was begin november gedaald naar 314 exemplaren. Daarna begonnen de aantallen 
echter opnieuw toe te nemen, zodat vanaf half november opnieuw meer dan 1 % van de NW-
Europese populatie aanwezig was. Op 18 november werden 422 exemplaren geteld. Op 28 
december was dit opgelopen tot niet minder dan 633 exemplaren. Hierdoor werd voor het 
tweede opeenvolgende jaar het decemberrecord verpulverd !  
Geen records, maar toch vermeldenswaard, waren de 520 Tafeleenden (Aythya ferina) op 26 
december en de 622 Kuifeenden (Aythya fuligula) op 30 december. Een hybride mannetje 
Tafeleend x Witoogeend (Aythya nyroca) was aanwezig op 21 november en van 29 november 
tot 5 december. Een hybride mannetje Kuifeend x Tafeleend werd op 26 december ontdekt. 
Op 25 november werd een mannetje en op 28 november een wijfje Toppereend (Aythya 
marila) waargenomen. Novemberwaarnemingen van deze soort zijn schaars op Blokkersdijk. 
Vanaf 7 december werd regelmatig weer een wijfje opgemerkt. 
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een wijfje Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) op 9 
november. Het was van 1998 geleden, dat deze soort nog was waargenomen.  
Het aantal overwinterende Brilduikers (Bucephala clangula) kan voor deze periode als 
normaal beschouwd worden. In november liep het aantal op van 2 exemplaren in wijfjeskleed 
naar 1 mannetje en 4 wijfjes op het eind van de maand. Vanaf 9 december was dit aantal 
opgelopen tot 1 mannetje en 5 wijfjes. Na een korte vorstperiode op 20 en 21 december nam 
het aantal wijfjes wel af, met op 30 december nog 1 exemplaar. Het mannetje bleef op post. 
Het Nonnetje (Mergus albellus) pleisterde enkel op 26 december kort. Nog nooit liet deze 
soort zo lang op zich wachten. Bovendien is het de eerste maal dat we deze periode afsluiten 
met slechts één waarneming ! Interessant was het kort pleisteren van 4 wijfjes Middelste 
Zaagbek (Mergus serrator) op 11 november en de aanwezigheid van een mannetje op 10 
december. Vanaf 11 december pleisterden bijna dagelijks - vooral in de namiddag - 
wisselende aantallen Grote Zaagbekken (Mergus merganser). Op 25 november werden al 5 
mannetjes en 9 wijfjes geteld, een evenaring van het novemberrecord uit 1985. Op 26 
december werden 10 mannetjes en 13 wijfjes geteld. Dat is het hoogste decemberaantal sinds 
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1984.  
  

 
Roofvogels tot Goudvink. 

 
Opmerkelijk was de waarneming van een Rode Wouw (Milvus milvus) op 23 december. Dit 
is pas de derde decemberwaarneming voor Blokkersdijk. De laatste jaren neemt het aantal 
winterwaarnemingen van Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) toe op Blokkersdijk. In 
deze periode werden zes waarnemingen genoteerd van een exemplaar in wijfjeskleed : op 5 en 
14 november en op 9 , 19 , 24 en 26 december. Even opmerkelijk was dat we van de Blauwe 
Kiekendief (Circus cyaneus) in deze periode geen enkele waarneming konden noteren. Op 14 
november cirkelde hoog boven het gebied een Slechtvalk (Falco peregrinus). 
Op 23 december vlogen 3 Scholeksters (Haematopus ostralegus) over de plas. 
Decemberwaarnemingen zijn op Blokkersdijk zeldzaam. Door de zachte winter pleisterden in 
de eerste helft van december nog mooie aantallen Kieviten (Vanellus vanellus), met als 
maximum 480 exemplaren op 2 december.  
Enkel op 13 november werd een pleisterende Bonte Strandloper (Calidris alpina) genoteerd. 
In de tweede helft van december werd viermaal een overvliegend groepje waargenomen, met 
als maximum circa 70 exemplaren op de 18de. Tot eind november waren regelmatig 1 tot 2 
Watersnippen (Gallinago gallinago) aanwezig. Op 11 en 12 december werd nog 1 
exemplaar gezien. Minstens vanaf 6 november overwinterden 1 à 2 Houtsnippen (Scolopax 
rusticola). Door de lage waterstand kwamen in november nog steeds Wulpen (Numenius 
arquata) overnachten. Begin november waren dat nog maximum 22 exemplaren. Eind 
november werden nog 3 exemplaren geteld. Vanaf 11 december werd de Wulp weliswaar 
regelmatig maar nog enkel kort pleisterend waargenomen (1 tot 10 exemplaren). Enkel in de 
nacht van 25 op 26 december kwamen nog 6 exemplaren op de oever overnachten. Tot 5 
november pleisterden nog 2 tot 5 Witgatjes (Tringa ochropus). De 5 exemplaren op 4 
november betekenden een evenaring van het novemberrecord uit 1982. Na 5 november werd 
nog regelmatig 1 exemplaren waargenomen tot 16 november.  
Een adulte Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) in winterkleed pleisterde op 3 
november. Dit is pas de vierde novemberwaarneming voor Blokkersdijk. 
Een IJsvogel (Alcedo atthis) werd waargenomen op 13 november. Toen de plas op 21 
december praktisch volledig dichtgevroren was, pleisterde nog een exemplaar langs de 
Palingbeek.  
Op 14 en 29 december werd in een groepje Staartmezen (Aegithalos caudatus) een Kleine 
Bonte Specht (Dendrocopus minor) in wijfjeskleed waargenomen. Dit is de tweede 
decemberwaarneming voor Blokkersdijk. 
Een overtrekkende Boomleeuwerik (Lullula arborea) werd op 6 november genoteerd. Heel 
de periode kwamen nog mooie aantallen Graspiepers (Anthus pratensis) in de rietkraag 
overnachten. Maximum : 51 exemplaren op 26 december. De Water- of Oeverpieper 
(Anthus spinoletta / Anthus petrosus) pleisterde nog tot 4 november. Van de Kramsvogel 
(Turdus pilaris) werden 4 verspreide novemberwaarnemingen en slechts één 
decemberwaarneming genoteerd. Slechts éénmaal werd meer dan 1 exemplaar gezien. Op 7 
november pleisterden 12 exemplaren kort en vlogen 20 exemplaren in westelijke richting. 
Ook het aantal overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) ligt de laatste jaren opvallend 
laag. In november werden 2 waarnemingen genoteerd van respectievelijk 2 en 4 exemplaren 
op de 2de en de 9de. In december werden regelmatiger 1 tot 3 exemplaren gezien. Slechts 
tweemaal werd een hoger aantal waargenomen : 15 exemplaren op 16 en 9 exemplaren op 21 
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december. Op 26 december pleisterde nog een Tjiftjaf (Phylloscopus collybita). Na de 
waarneming van eind oktober werd tot 2 december het Baardmannetje (Panurus biarmicus) 
nog viermaal waargenomen. Het maximumaantal bedroeg 4 exemplaren op 4 november.  
Het aantal overnachtende Roeken (Corvus frugilegus) in het Schutbos liep in december op tot 
meer dan 200 exemplaren.  
Wat de Putter (Carduelis carduelis) betreft, is het deze winter weer een magere bedoening. 
Enkel in de tweede helft van november werden 3 waarnemingen genoteerd van enkel 
overvliegende vogels : 10 exemplaren op de 20ste en 1 ex. op de 21ste en de 30 ste. De Sijs 
(Carduelis spinus) liet het in deze periode zelfs volledig afweten. Een overtrekkende 
Barmsijs (Carduelis flammea) werd op 4 november gezien.  
Een invasie van Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) met een opvallende "trompetroep" zorgde 
ook op Blokkersdijk voor twee waarnemingen. Op 8 november pleisterden 2 mannetjes en 1 
wijfje en op 11 november werden 2 overvliegende exemplaren waargenomen. Tot welke 
populatie deze "trompetters" behoorden, is nog een vraagteken. 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Jozef Bafort, Nick De Wilde, Marcel 
Geleyn, Paul Gerené, Luc Lyssens, Ludo Lyssens, René Maes, Wim Roelant, T. Snoecks, Luc 
Van de Perre, Geert Van den Heuvel, K. Van de Steen, Jan Van Grimbergen en van de 
samensteller van dit overzicht Willy Verschueren.  
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