Broedvogelinventarisatie Potpolder 2006-2007

Methode (2006): voor de inventarisatie van het gebied werd gebruik gemaakt van een door van Dijk (Nederland 1996) uitgeschreven methode.
Het komt erop neer dat alle terreinbezoeken op kaart worden gezet en er van deze veldkaarten, soortenkaarten worden gemaakt.
Voor de Potpolder hadden we het voordeel dat het gehele gebied op 1 kaart kon.
Als voorwaarde om een geldige broedvogel te hebben, moeten er over de broedtijd (april-mei-juni tot half juli), voor de zangvogels, minstens 7
volledige tellingen gebeuren.
De eenden en ganzen worden nog langer opgevolgd, hier telt het aantal waargenomen tomen.
Voor de Potpolder hadden we binnen die periode 12 volledige tellingen en 4 deeltellingen.
De waarnemingskaarten werden A B C D E F G H I J K L genoemd.
Dan werden kaarten ABCD vergeleken met BCDE, CDEF, DEFG, EFGH, FGHI, GHIJ, HIJK en IJKL. Binnen deze groepen moest een
zangpost of eenzelfde vogel 2 maal op dezelfde plaats voorkomen om als broedvogel te worden beschouwd, reeds geldige posten werden
natuurlijk maar 1 maal meegenomen.
Door deze methode wordt een dubbeltelling niet waarschijnlijk, we houden voor de zangvogels geen rekening met waarschijnlijke broeders
(zangposten die buiten een groep ook 2 maal voorkomen, deze worden wel achteraan het document, kort besproken) .
Dit houdt voor de Potpolder in dat zangvogels zoals Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Zanglijster en Rietzanger die zeker gehoord werden,
niet als broedvogel in aanmerking kwamen.
Voor de Nachtegaal, die eigenlijk vlak buiten het gebied gehoord werd, maakten we een uitzondering.
Scholekster en Kievit zijn zeker broedvogels omdat er kuikens werden waargenomen.
Wel valt te vermelden dat 1 nest van de Grauwe ganzen werd kapot gemaakt door de Knobbelzwanen, een ander door de Canadaganzen.
1 nest van de Canadaganzen werd ook door de Knobbelzwanen vernietigd.
De koekoek wordt meegenomen als broedvogel omdat deze regelmatig werd waargenomen, echte broedbewijzen zijn er echter niet.
Hieronder de verschillende soortenkaarten, deze van de eenden kan nog aangepast worden.
Een volledige lijst vind je achteraan de tekst.

Dodaars (Tachybaptus ruficollis):2006/4

2007/5

2006:Tot half juli dachten we dat de dodaars geen goed broedseizoen achter de rug had, maar toen kwamen er plots 2 bijna volwassen jongen te
voorschijn. 1 op het Grote Meer en 1 op het Kleine Meer. Dit zijn 2 jongen minder dan vorig jaar maar toch nog altijd een mooi gegeven.
De dodaars werd tot 1950 als jachttrofee gegeerd, men looide de huid en gebruikte deze als kruit- of hagelzakje.
En dan op 29 augustus zien we op het Kleine Meer een koppel Dodaars met nog 2 jongen van 1-2 weken oud. Tot op heden zijn er gebieden waar
ze deze kleine fuut “Hagelzakje “ noemen.
2007: Gedurende de winter steeds een 10-tal aanwezige vogels. Het was reeds in maart duidelijk dat er verschillende koppeltjes aanwezig waren.
We weten zeker dat er minimaal 5 koppels met succes gebroed hebben. Ze hadden allen minstens 2 jongen, waarvan er uiteindelijk een 4 tal
jongen grootgebracht zijn.

Knobbelzwaan (Cygnus olor): 2006/1

2007/1

2006:Vanaf 2002 zien we jaarlijks dat er, op de Potpolder, een koppel Knobbelzwanen jongen grootbrengt.
Dit jaar waren het 7 jongen, 5 donkere en 2 witte. De donkere jongen verwijzen naar vermenging met echte wilde Knobbelzwanen.
De wilde Knobbelzwaan komt iets meer noordelijk voor, maar behalve het onderscheid dat je ziet bij de jongen kan je wilde en tamme
knobbelzwanen niet zondermeer onderscheiden.
2007:Net als vorig jaar ook 1 broedgeval met 7 jongen. Vorig jaar werden er 6 jongen grootgebracht en dit jaar lijkt het erop dat alle 7 de jongen
zullen grootgebracht worden. Dit jaar zijn er wel enkele merkwaardige waarnemingen. Daar waar vroeger Canadaganzen dominantie vertoonden
tv. de Knobbelzwanen, zagen we dit jaar dat de Knobbelzwanen wachten tot de 2 paar Canadaganzen met eieren lagen en ze dan heel agressief
de nesten verwoesten. De Canadaganzen waren zodanig geschrokken dat ze na enkele dagen gewoon verdwenen.
Hetzelfde gedrag hadden we vorig jaar al gezien tv. een nest van Grauwe ganzen. Ook dit jaar verdwenen er 3 nesten van de Grauwe gans op die
manier.

Canadese Gans (Branta canadensis): 2006/ 2 2007/0

2006: De laatste jaren kan je echt van een overrompeling van deze soort spreken. Er zijn niet veel plaatsen waar je, in de loop van het jaar, de
Canadese Gans niet tegenkomt. Dit jaar waren er op de Potpolder 2 koppels die tot broeden kwamen. Een nest werd, letterlijk, vernietigd door de
knobbelzwanen. Samen met de Nijlgans is deze soort een niet zo gewenste gast. Maar de 5 jongen waren echt wel leuk om te zien. Een week na
het uitkomen van de jongen verdween de hele kroost via de Schelde. Daarna werden ze nog een paar keer op het Galgenschoor gezien.
2007: Zoals vermeld, bij de Knobbelzwanen, dit jaar 2 broedpogingen. Beide vernietigd door de knobbelzwanen.
Grauwe Gans (Anser anser): 2006/2 2007/0

2006:Van alle ganzen is de Grauwe Gans de enige die in onze streek als broedvogel thuishoort. Alhoewel de soort, na de middeleeuwen bijna
helemaal uitgestorven was, zijn er sinds 1950, door broedprojecten, terug heel wat populaties ontstaan. Ook in het Zwin had men zo’n project
opgezet, spijtig dat ze daarvoor van de Grauwe Gans een verkeerde ondersoort genomen hebben….met alle gevolgen vandien. De Potpolder is
een ideaal biotoop voor de Grauwe Gans. Alleen werden de met eieren gevulde nesten door de Knobelzwanen en de Canadese ganzen vernietigd.
2007:3 broedpogingen vernietigd door de Knobbelzwanen

Nijlgans (Alophochen aegyptiacus): 2006/1 2007/0

2006:Net zoals de Canadese Gans is de nijlgans een uitheemse soort die, de laatste jaren, her en der zijn territorium uitbreid. De Nijlgans, die
eigenlijk niet tot de ganzenfamilie behoort, maar wel een familielid van de Bergeenden is heeft zijn herkomst in noordoost Afrika.
Dit jaar heeft er een koppel tot 2 maal toe een nest gemaakt, en alhoewel deze soort vrij agressief zijn nestplaats kan verdedigen waren het de
Canadese Ganzen die toch aan het broeden een eind maakten.
2007:Begin maart zagen we regelmatig een koppel op verkenning komen, maar ze moesten het afleggen tv. de Grauw ganzen die toen in de
meerderheid waren en steeds, met zijn allen, het paartje verdreven.

Bergeend (Tadorna tadorna): 2006/2 2007/3

2006:De Bergeend vindt in de Scheldedijk een ideaal biotoop om te broeden. Daar waar konijnenholen te vinden zijn, vinden bergeenden
mogelijke broedplaatsen. Als broedvogel zijn ze erg schuw, je ziet ze dan wel eens ergens neerstrijken en verdwijnen dan helemaal in het niets.
Ze landen meestal een meter of 10 voor hun hol en sluipen er dan in, soms vliegen ze letterlijk in zo’n pijp. Vanaf het moment dat jongen
uitkomen worden er tomen gevormd. Eind jaren ’70 zagen we op het Galgenschoor nog tomen van tegen de 100 dieren. Tegenwoordig is een
toom van meer dan 10 jongen al een succes. Meestal worden de jongen tegen en op de Schelde grootgebracht. De meeste ouders verdwijnen naar
de Scheldemonding of naar het wad in de Duitse Bocht, waar ze met duizenden tot ruien komen. Enkele oudere dieren blijven bij de jongen om
ze te bergen!
2007:Minstens 3 paar hebben jongen gehad op de Potpolder. Dit aantal is zeker een minimum. Direct na het uitkomen verdwijnen de tomen
jongen over de dijk naar de Schelde.

Kuifeend (Aythya fuligula):2006/14

2007/18

2006:Om tot broeden te komen heeft deze duikeend, op een afstand van 10-20 meter van het nest, water nodig. De Potpolder levert een goed
biotoop en dat verklaart ook het mooie aantal, bewezen, broedgevallen.
Dit jaar was er een Kuifeend met 13 jongen te zien. Dit komt omdat Kuifeenden wel eens jongen adopteren en ook omdat er wijfjes Kuifeend,
hun eieren deponeren in een bestaand bezet nest. Ze hebben water van minimaal 1,5 meter diepte nodig en duiken graag naar driehoeksmossels
en grote insecten die op de bodem van het water te vinden zijn.
2007:Dit jaar 18 tomen 4 meer dan in 2006 . Opvallend waren de 8 tomen met meer dan 12 jongen die half juli gelijktijdig konden gezien
worden.

Tafeleend (Aythya ferina): 2006/5

2007/4

2006:Met 5 zekere broedgevallen is deze toch wel schaarse broeder een mooie waarneming. Met een ideale waterdiepte van 1 tot 2 meter vindt
ook deze duikeend zijn gading op de Potpolder.
2007: Dit jaar 4 tomen met 2-3-3 en 5 jongen. Er werden maar 2…misschien 3 jongen grootgebracht.

Wilde Eend (Anas platyrhynchos): 2006/7 2007/18

2006:Alhoewel de Wilde Eend een niet-veeleisende broedvogel is, zijn er in verhouding met vorige jaren, heel wat minder broedende dieren
vastgesteld. Ook het aantal grootgebrachte jongen (gemiddeld 3 per toom) is aan de vrij lage kant. De Wilde Eend wordt ook wel Blokeend of
soms Blokfluiteend genoemd.
2007:Reeds eind maart zagen we de eerste toom met 7 jongen. Daarna zagen we tot eind juli regelmatig nieuwe tomen op de plas verschijnen.
Tot half september zagen we Wilde eendenvrouwtjes met enkele jongen verschijnen. 18 broedgevallen is zeker een minimum
Wintertaling (Anas crecca): 2006/ ? 1 2007/0

2006:De Wintertaling is van alle eendachtigen de moeilijkst te bepalen broedvogel. Vanaf dat ze beginnen te broeden totdat de jongen kunnen
vliegen, blijven ze een verborgen leven leiden. Begin mei hadden we steeds minstens 3 koppels, eind mei zagen we soms nog een paartje. We
kunnen aannemen dat er minstens 1 broedgeval was…maar echte bewijzen hebben we niet.
2007:Tot einde april zagen we deze kleine eend op de Potpolder, maar daarna verdwenen ze. Hun zeer terughoudend gedrag maakt het moeilijk
om een geslaagd broedgeval te bevestigen.

Slobeend (Anas clypeata): 2006/???3 2007/6

2006:Tot half mei werden meerdere koppels waargenomen maar sindsdien zagen we ze niet meer. De Slobeend begint reeds eind maart te
broeden en half mei zie je dan reeds dieren met jongen verschijnen. Dit laatste hebben we niet kunnen vaststellen, net zoals voor de Wintertaling
gissen we maar 3 broedgevallen, maar deze zijn niet bewezen. Met zijn opvallend grijze ogen, metaal blinkend groene spiegel en opvallend brede
bek is deze vogel altijd een mooie verschijning. Eind juni zagen we verschillende dieren op de uitgedroogde delen van de Potpolder, reeds terug
in eclipskleed komen.
2007:Anders dan in de vogelgidsen vermeld. Zagen we pas eind april enkele vaste koppels Slobeend. Eind mei waren er zeker 3 tomen met 3-55 jongen. Eind juni waren er nog eens 3 tomen Slobeend met 4-4-5 kleine jongen.
Krakeend (Anas strepera): 2006/9

2007/7

2006:Als de vrouwtjes met hun jongen op het water naar voedsel aan het zoeken zijn, is het dikwijls niet simpel om ze te onderscheiden van
vrouwtjes Wilde Eend met jongen. De witte spiegel op hun vleugel en de grijzere kop zijn dan kenmerken die je moet kennen. De Krakeend heeft
een goed seizoen achter de rug, tomen van meer dan 5 grote jongen zijn geen uitzondering.
2007:7 tomen Krakeend is wel een minimum. Eind juli zagen we nog 2 kleine tomen bijkomen, dus 7 is ook wel een minimum.

Meerkoet (Fulica atra):2006/13

2007/21

2006:Meerkoeten kan je op de Potpolder altijd te zien krijgen, buiten het broedseizoen kunnen er meer dan 100 dieren aanwezig zijn. Vlak voor
de broedperiode zien we tot 37 paartjes, 13 dieren met jongen is zeker geen overdreven getal voor het aantal broeders.
2007:Dit jaar echt wat meer moeite gedaan om van deze vogel een goede inventarisatie te maken. Alhoewel het een opvallende broedvogel is, is
het niet altijd duidelijk hoeveel nesten of tomen er zijn. Met eind juli een 40 tal grote jonge dieren, lijkt het een succesvol jaar te zijn .
Waterhoen (Gallinula chloropus):2006/7

2007/7

2006:Deze schuwe vogel wordt dikwijls over het hoofd gezien, maar zijn alarmroep verraadt zijn aanwezigheid. Er was dit jaar een opvallend
broedgeval op de Pyloonplas. Pas toen de 2 jongen bijna groot waren , verdwenen ze naar het Grote Meer aan de andere kant van de dijk.
Daar deze vogel, schuw zijn als gewoonte heeft, is het moeilijk om het juiste aantal broeders vast te stellen. 7 broeders is wel een minimum.
2007:Ook dit jaar 7 paren. We tellen 9 grote jonge dieren.

Scholekster (Haematopus ostralegus):2006/1

2007/0

2006:Heel leuk dat we op het Schiereiland een jong hebben waargenomen, toch wel een beetje een onverwachte broeder. De Scholekster kan 30
jaar oud worden. Hierdoor bouwen ze veel ervaring op en dienen voor alle broedvogels in hun buurt als perfecte alarmklok.
2007:Wel regelmatig overvliegende dieren maar geen enkele keer een waarneming die op een broedgeval duidde.

Kievit (Vanellus vanellus):2006/1 2007/1

2006:Net zoals voor de Scholekster zagen we een Kievitjong op het Schiereiland rondlopen.
Op de strook langs de Scheldelaan was mogelijk nog een tweede broedgeval, maar die strook hebben we niet opgenomen in het Project.
2007:Begin mei 1 jong dier met alarmerende ouders op het stuk tussen de dijk en de Scheldelaan ter hoogte van de pyloon.

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus): 2006/15 2007/14

2006:Deze overwinteraar van tropisch Afrika heeft riet nodig om te nestelen en struikgewas om voedsel te zoeken. De olijfwilgen van de
Potpolder zijn een gegeerde insectenleverancier.
De eerste waarnemingen zijn van de eerste week in mei. Van deze soort kunnen we zeker stellen dat 15 broeders een minimum is, zeker aan de
rivierkant van de Scheldedijk zullen we vogels gemist hebben.
2007:In de laatste week van april hoorden we het eerste gekras van de Kleine karekiet. Met een maximum van 14 zangposten, ook dit jaar een
mooi aantal voor de Potpolder
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris): 2006/4

2007/2

2006:De eerste dieren kwamen aan in de derde week van mei. Zijn opmerkelijk talent om geluiden na te bootsen maakt van hem een speciale
soort. Zijn sprekende gelijkenis met de Kleine Karekiet maakt het, tijdens de broedtijd, moeilijk hem te inventariseren. Het zijn de zangposten
die duidelijk onderscheid maakten.
2007:Met slechts 2 zekere zangposten slechts de helft van het aantal van vorig jaar. Toch altijd leuk om naar het arsenaal van zangtonen te
kunnen luisteren. Zijn nabootsingen brengt menig vogelkenner in verwarring.

Rietgors (Emberiza schoeniclus): 2006/2 2007/3

2006:Daar deze soort zowel winter als zomer aanwezig is, kan er geen aankomstdatum gegeven worden.
Heel waarschijnlijk heeft de Rietgors, op de Potpolder, een goede broedperiode achter de rug. Er werden in de eerste week van juli verschillende,
grote jongen waargenomen
2007:Verspreid over het hele rietgebeid hadden we 3 vaste zangposten. Geen probleem om deze rietvogel waar te nemen.

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus): 2006/0 2007:3

2006:Met de 2 broedgevallen van vorig jaar, hoopten we deze vogel ook dit jaar te mogen toevoegen als broedvogel. Maar na enkele
zangpostmeldingen verdween deze soort uit het gebied. Ook op andere natuurgebieden blijkt deze soort, dit jaar, minder in aantal aanwezig te
zijn.
2007:Met 3 zangposten terug naar een normaal aantal voor het gebied. We hoorden reeds begin april enkele vroege vaste zangposten.

Blauwborst (Luscinia svecica ook Cyanosylvia svecica): 2006/6 2007/4

2006:Deze prachtige zangvogel is zowat de trots van onze zangvogels, ook deze soort heeft heel wat jongen grootgebracht.
Het is niet duidelijk of er dieren een tweede of derde broedronde gedaan hebben. Gedurende de gehele broedperiode kon hun zang waargenomen
worden.
Eind jaren ’80 werd de Latijnse benaming Cyanosylvia (helderblauwe bosvogel) door Luscinia vervangen. Waardoor deze vogel dichter bij de
Nachtegaal komt te staan.
2007:Duidelijk minder zangposten dan vorig jaar. Eind juli zagen 4 jonge dieren druk stoeien in het riet.

Graspieper ( Anthus pratensis):2006/1

2007/0

2006:Alhoewel we deze soort regelmatig waarnemen, is er maar 1 vogel tot broeden gekomen.
Het nest moet vlak in de buurt van het Vossenpad gelegen hebben, tijdens de wandelingen spreidde de vogel steeds op dezelfde plaats zijn
kunstjes tentoon om ons af te leiden.
2007:Dit jaar geen waarneming van zangpost of alarmerende vogel.

Fazant (Phasianus colchicus): 2006/2 2007/4

2006:Zonder commentaar, deze soort heeft ons, door zijn plots opvliegen, zo dikwijls aan het schrikken gebracht.
Waarschijnlijk zijn het 2 nesten van 1 mannetje met een harem. Enkele keren zagen we een mannetje een tweede exemplaar verjagen.
2007:Met minsten 20 grote jongen een goed broedseizoen voor deze (nog exotische?) soort.

Heggenmus (Prunella modularis): 2006/1 2007/3

2006:Zijn heldere zang klonk over het gehele gebied. Determinatie was dan ook niet moeilijk.
2007:De zangposten lagen maximaal ver uit elkaar. Je kon in het midden van de Potpolder horen waar ze met hun gezang hun territorium
verdedigden.

Merel (Turdus merula): 2006/3

2007/5

(vrouwtje)
2006:De Merel gebruikt de olijfwilgen als broedplaats en van deze struiken staan er meer dan voldoende op de Potpolder.
Hij staat ook bekend als wekker voor de haan, zijn zang is een van de eerste die je op de vroege lenteochtenden kan horen.
Zelfs The Beatles schonken er aandacht aan…”Blackbird singing in the dead of night ”
2007:Ook de Merel houdt zijn broedgebied steeds (relatief) ver van zijn concurrenten.

Vink (Fringilla coelebs): 2006/1 2007/2

2006:Een vrij onverwachte soort, zijn nest stond dan ook op het uiterste hoekje van de Potpolder. Daar zijn zangpost aan de dijk tegen de
jachthaven stond, hebben we zijn zang toch wel regelmatig waargenomen.
2007: Met 1 broedgeval in het ruig hoekje in het noordoosten en een op het zuidelijkste puntje een verdubbeling van vorig jaar.

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos): 2006/2 2007/0

2006:Dit is wel een speciale soort. Hun zang was steeds te horen op de Potpolder, maar het kwam uit de Ruige hoek helemaal ten noordoosten
van de Potpolder. Dus eigenlijk geen echte broedvogel…we geven deze soort een wildcard.
In het begin van het broedseizoen kan je steeds meerdere mannetjes horen zingen, het zijn de vrouwtjes die het mannetje met de beste zang, als
partner kiezen!

Koolmees (Parus major) 2006/0 2007/2

2006:Bekend om zijn vele roepgeluiden zagen we de Koolmees regelmatig als bezoeker. Vorig jaar hadden we een broedgeval aan de
Pyloonplas, dit jaar was het daar duidelijk te druk door de Blauwborst, Fitis, Tjiftjaf en Houtduiven die het gebied ingepalmd hadden.
2007:Terug aan de Pyloonplas en op het uiterst noordelijk puntje van de Potpolder hoorden we de makkelijk herkenbare zang van deze mees.

Winterkoning (troglodytes troglodytes): 2006/5 2007/5

2006:Met zijn heldere zang met triller is dit, bijna kleinste vogeltje van onze streken, een van de makkelijkst te herkennen broedvogels. Soms is
het moeilijk om hun territorium te bepalen. Ze broeden dicht tegen elkanders gebied, wat veel gezang tot gevolg heeft. Tijdens het broeden
bouwt het mannetje een tweede nest, ook wel speelnest genaamd. Hierin schuilen later, bij gevaar en onweer, de reeds uitgevlogen jongen.
2007:Op dezelfde plaatsen van vorig jaar zagen we hetzelfde aantal zangposten

Grasmus (Sylvia communis): 2006/2 2007/6

2006:T.o.v. vorige jaren, waren er dit jaar slechts 2 duidelijke en vaste zangposten. Vorig jaar telden we nog minimaal 6 zangposten!
2007:Waarschijnlijk zijn 6-7 zangposten wel een maximum voor het gebied. Alle zangposten waren op de grens van het gebied.

Tuinfluiter (Sylvia borin): 2006/2 2007/1

2006:Vooral de stevige struiken aan de scheldekant van de Potpolder bieden een uitstekend biotoop voor de Tuinfluiter, in tegenstelling tot de
Zwartkop, die een dichte begroeiing vraagt, heeft hij onder de struiken voldoende ruimte om naar voedsel te zoeken.
2007:Alleen in het ruig hoekje ten noordoosten van het gebied hoorden we deze zanger zijn broedgebied afbakenen.

Zwartkop (Sylvia atricapilla): 2006/1 2007/3

2006:Deze laatste van de op de Potpolder broedende Sylvia’s (alleen de Braamsluiper ontbreekt) had de vorige jaren meer succes dan dit jaar.
De Zwartkop werd wel meerdere malen op verschillende plaatsen gehoord, maar slechts 1 vaste zangpost kwam in aanmerking als broedvogel.
2007:3 ver uiteen liggende zangposten maakte het makkelijk om het aantal vast te stellen.

Koekoek (Cuculus canorus): 2006/1 2007/???1

2006:Of er Koekoeken op de Potpolder zijn grootgebracht, weten we niet. Maar dat ze tijdens de broedperiode aanwezig waren staat vast.
2007:Net als vorig jaar moeilijk vast te stellen of er meer dan 1 koekoek eieren achtergelaten heeft op de Potpolder.

Ekster (Pica pica): 2006/2 2007/1

2006:Deze rovers komen heel het jaar voor. Ook voor hen een slecht broedseizoen, 2 nesten en waarschijnlijk maar 1 of 2 jongen grootgebracht.
2007:Met slechts 1 broedgeval op de Potpolder viel de afwezigheid van 1 paar tv. 2006 wel op.

Houtduif (Columba palumbus): 2006/8 2007/8

2006:Moeilijk te zeggen of we alle broedgevallen hebben kunnen situeren, zo vliegen ze dikwijls over en weer, 8 broedgevallen is wel een
minimum.
2007: Dezelfde opmerkingen als vorig jaar. Vooral het ruig hoekje is in trek bij deze duivensoort.

Tjiftjaf (phylloscopus collybita):2006/3

2007/4

2006:De Tjiftjaf die voor de Fitis in onze streken aankomt, is, op het oog, bijna niet van Fitis te onderscheiden. Beiden gebruiken hetzelfde
biotoop en zijn eigenlijk alleen via hun zang te onderscheiden. Na de aankomst van de Fitis (half mei) is er een territoriumstrijd die vooral
muzikaal wordt uitgevochten…alhoewel we dit jaar enkele felle achtervolgingen hebben waargenomen.
2007:Met een broedgeval meer dan vorig jaar toch een mooi aantal voor dit vogeltje.

Fitis (phylloscopus trochilus): 2006/5

2007/4

2006:De Fitis, die zuidelijker dan de Tjiftjaf in Afrika overwintert, komt ook enkele weken later aan. De eerste Fitissen eisen een vrij groot
territorium op, hoe meer Fitissen er aankomen hoe kleiner hun broedgebiedje wordt.
Dit jaar zagen we rond de Pyloonplas een felle broedplaatsstrijd tussen Fitis, Tjiftjaf, Bosrietzanger en Blauwborst.
2007:Of het toeval is weten we niet maar 1 broedgeval minder dan vorig jaar… misschien een territorium kwestie tov de Tjiftjaf?

Tureluur (Tringa totanus)

2006/0 2007/1

2006:In 1998 was dit een spectaculaire broedvogel van de Potpolder. Toen minstens 10 broedgevallen en dieren die regelmatig in en op de
struikachtige bomen te zien waren. We hopen nog steeds deze vogel, in de toekomst, als broedvogel waar te nemen.
We zien de vogels regelmatig aan de kant van het water, maar meer om tot rust te komen dan om te foerageren.
2007:Met eind juni een onverwacht jong en alarmerende ouders, toch wel leuk om deze vogelsoort waar te nemen. Voor 2000 hadden we de
Tureluur regelmatig als broedvogel op de Potpolder.

Patrijs (Perdix perdix)

2006/0 2007/1

2007:Reeds begin april wisten we van een broedende Patrijs op de Potpolder. Uit voorzichtigheid hielden we deze waarneming stil zodat
onnodig bezoek vermeden werd. We telden een familie met 9 jonge dieren

Vogels niet opgenomen als broedvogel maar wel regelmatig aanwezig
Hier bespreken we de vogels die, tijdens het broedseizoen, wel af en toe op de Potpolder werden waargenomen, maar niet in aanmerking komen
als echte broedvogel. Het zijn meestal dieren die in de nabij gelegen gebieden broeden en op de Potpolder komen foerageren of deze als
drinkplaats gebruiken. Ook zou het kunnen dat het wel broedvogels zijn maar dat we ze niet als dusdanig hebben waargenomen.
We delen de soorten in twee groepen in, een van vogels die in aanmerking zouden kunnen komen als broedvogel, een andere groep van dieren
die duidelijk alleen als passant of foeragerend waargenomen werden.

Reeds vernoemd, als mogelijke broeders waren:

Pimpelmees (Parus caeruleus)

Met zijn 6 gram gewicht is dit vogeltje een lichtgewicht, hierdoor kan je hem in bomen in bijna onmogelijke houdingen gadeslaan. Net als de
Nachtegalen heeft de Pimpelmees zijn broedgebied in de noordoostelijke bosjes aan de Scheldelaan.

Roodborst (Erithacus rubecula)

Alhoewel we, in de maand april, de Roodborst regelmatig hebben horen zingen…steeds op andere plaatsen…komt het diertje niet in aanmerking
als broedvogel. Zijn gebied ligt meer landinwaarts. Vanaf augustus horen we zijn roep weer op de Potpolder.

Zanglijster (Turdus philomelos)

De Zanglijster broedt zeker in en rond Lillo-fort, hij gebruikte dit jaar de Potpolder als foerageergebied

Zeker geen broeders maar in het verleden wel als broedvogel waargenomen:
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)

Van de Bruine Kuikendief valt te vermelden dat hij het hele broedseizoen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, de Potpolder gebruikt als
jachtgebied. Deze grote “klamper” heeft tot 2002 op de Potpolder een nest gehad.Telkens weer een imposante waarneming! Dit jaar broedde de
Bruine Kiekendief zowel noordelijk (Galgenschoor) als zuidelijk (Fort Filip) van de Potpolder.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Klamper: dialect voor Torenvalk, in het Antwerpse onder de boeren veel gebruikte benaming
Klamper zijn alle kleine roofvogels tot de Buizerd en Kiekendieven.
De Torenvalk broedde net als vorige jaren in de Molen van Lillo. De tijd dat deze vogel de “Pyloon” gebruikte als nestelplaats is alweer 5 jaar
geleden.

Gele Kwikstaart (Motacilla flava)

Wat er dit jaar met de Gele Kwikstaart aan de hand is, weten we nog niet…maar dat deze vogel dit jaar in de haven van Antwerpen een
zeldzame zomergast geworden is…staat wel vast!
Van half april tot begin mei zagen we regelmatig exemplaren op de Potpolder…maar daarna verdwenen ze en tot eind juli zagen we ze niet terug.

Ijsvogel (Alcedo atthis)

Ooit was de Ijsvogel een vaste broedvogel van het gebied…dit vertellen heel wat inwoners en kenners van Lillo fort. We zien hem naar insecten
en kikkervisjes duiken. Deze vliegende diamant is dan wel moeilijk te strikken op een foto…maar de linkse foto is wel op de Potpolder genomen.
Deze vogel had net een kikkervisje opgevist. De rechtse foto is op het Galgenschoor genomen.

Pijlstaart (Anas acuta)

Al enkele jaren verwachten we de Pijlstaart als broedvogel op de Potpolder. Vanaf februari is het een regelmatige bezoeker. Alhoewel het bij ons
nog steeds een opmerkelijke verschijning blijft, is de Pijlstaart toch de meest voorkomende eend op onze aardbol.

Onderstaande groep zijn, tijdens de broedtijd, trouwe bezoekers aan de Potpolder:

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
(Hirundo rustica)
(Delichon urbica)
Bovenstaande zwaluwsoorten gebruiken de Potpolder als voedselbron

Oeverzwaluw
(Delichon urbica)

Buizerd (Buteo buteo)

De Buizerd is een regelmatige bezoeker. Hij zoekt broedgelegenheid in de hoge bomen op de terreinen van de chemische industrie aan de
overkant van de Scheldelaan.

Groenpootruiter (Tringa nebularia)

De Groenpootruiter gebruikt, tijdens de trek, de Potpolder als slaapgebied. We zien ze dan steeds tegen de avond neerkomen en in de loop van de
voormiddag weer opvliegen. Dit jaar zijn ze niet lang op trektocht naar het zuiden geweest. De laatste exemplaren verdwenen half april en reeds
eind juni zagen we de eerste vogels terug op de Potpolder. Of het steeds over dezelfde 4 exemplaren gaat, weten we niet…maar wel toevallig dat
we steeds 4 exemplaren bijeen zien.

Witgatje(Tringa ochropus)

Deze broeder van het hoge noorden zien we in hoogzomer steeds terug. Meestal gaat het om exemplaren die niet tot broeden gekomen zijn, of
van dieren waarvan het broedsel vroegtijdig verstoord werd.

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Watersnip (Gallinago gallinago)

De Blauwe Reigers komen waarschijnlijk uit de kolonie van Berendrecht, dikwijls zien we nog jonge vogels opvliegen. Het zijn vrij schuwe
dieren, ze gebruiken ook het slik van Lillo en het Galgenschoor als foerageer en rustgebied.

Kluut
(Recuvirostra avosetta)

Groene Specht
(Picus viridis)

Kokmeeuw
(Larus ridibundus)

Grote Bonte Specht
(Dendrocopos major)

Bovenstaande dieren zijn eerder passanten maar toch zeker het vermelden waard.

Visdief
(Sterna hirundo)

Zwarte Kraai
(Corvus corone)

Daar het niet gaat om alle voorkomende vogels te bespreken stopt hier de broedvogelinventarisatie van de Potpolder 2006-2007.
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