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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
mei - juli 2019

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA
In het totaalpakket van ingevoerde
natuurwaarnemingen in onze regio
vormt het aantal vogelwaarnemingen
nog steeds het grootste deel met ca.
34% gevolgd door nachtvlinders en
micro’s met 27% en planten met 19%.
Tijdens deze drie maanden werden
“slechts” 3776 vogelwaarnemingen ingevoerd, wat aardig overeenkomt met
dezelfde periode in 2018 (3775 wn).
De top 3 van veel-invoerders werd
aangevoerd door Maarten Mortier
met 518 waarnemingen, gevolgd door
Robin Vermylen met 395 wn. en Pierre
Blockx met 316 wn. Deze drie vogelaars voerden samen ruim 32% van de
vogelwaarnemingen in.
Op de website van vwg ARDEA zie je
steeds de recentste waarnemingen:
https://www.hobokensepolder.be/
vwg-ardea/waarnemingen.html

Soortenbespreking
Er werden 113 vogelsoorten waargenomen in het ARDEA werkingsgebied,
waaronder ralreiger en witte ibis als
nieuwelingen. Hierna behandelen we
een selectie van 28 soorten, waarbij,
naast zeldzame of schaarse soorten,
ook informatie van algemenere vogels
aan bod komt.
De dodaars dook dit jaar, naast de gekende broedplaatsen in de Hobokense
Polder, ook op andere plaatsen op als
broedvogel:
1 koppel met 2 jongen, Campus Drie
Eiken/UA Wilrijk (RLe, LS)
1 broedgeval met min 1 jong in Hof ter
Beke/Wilrijk (RV)
1 broedkoppel met 6 jongen in het
Schoonselhof/Antwerpen (SB)
Van fuut daarentegen werd slechts
één broedgeval met 3 juvenielen vastgesteld op Fort V/Edegem (PB, CVG,
BM, MH, OF).
Een uit gevangenschap ontsnapte
kwak vertoefde nog tot 1 mei in een
private tuin te Hove (PT). Zie ook vogelverslag feb.- april 2019.

Een ralreiger pleisterde op 15 juni
’s avonds in de Hobokense Polder en
daagde vervolgens op 21 juni een
stukje zuidelijker op in het Noordelijk
Eiland te Wintam (GM en GB). Dit is de
eerste bekende waarneming van deze
zuiderse gast in onze regio.
2 kleine zilverreigers foerageerden op
3 juni in de Hobokense Polder (GB en
KDL) en 1 exemplaar vloog er over op
7 juli (KA)
Er werden nog 8 overtrekkende ooievaars waargenomen:
4 exemplaren langs de trektelpost
Hobokense Polder op 12 mei (MM)
1 exemplaar in Edegem op 13 mei (LJ)
1 exemplaar over Hove op 6 juni (KM)
2 exemplaren over Edegem op 16 juni
(DH)
Een flamingo vloog op 23 juni over
Hoboken (TV).

op de Christus Koningkerk/’t Kiel (MM)
en een koppel met 2 juv. op Umicore
Hoboken (KDK).
Op Agfa/Mortsel was er dit jaar weer
een succesrijk broedgeval met 4 jongen (MH). Zie de boeiende verslagen
over het wel een wee van onze slechtvalken op de ARDEA-blog https://
ardea.hobokensepolder.be/category/
category12/
Op 9 mei vloog een zwarte stern
noordwaarts langs de telpost Hobokense Polder en op 12 mei foerageerde een vogel geruime tijd boven
de Schelde vooraleer hij/zij verder
doortrok MM).
Bosruiter is een schaarse doortrekker in onze regio. Daarom vermelden
we de 1 tot 2 vogels die eind juli in de
Hobokense Polder foerageerden (MM,
PL, GB)

Tussen 11 mei en eind
juli werden in totaal 21
wespendieven waargenomen waarbij we de
vraag kunnen stellen of
drie juni-waarnemingen
van laag overvliegende
vogels in en rond het
Domein Moretus in
Hove, betrekking hebben op een mogelijk
broedgeval of een
overzomerende vogel
(JD, JCe, MC).
Op 7 mei trok een
zwarte wouw langs de
trektelpost Hobokense
Polder (MM), op 8
mei 1 exemplaar over
Wilrijk (RV) en op 9 mei
trokken 2 ex. noordwaarts langs de trektelpost Hobokense Polder
(MM).
Bij de 2 broedkoppels
van slechtvalk binnen
het ARDEA werkingsgebied was er deze keer
een mislukt broedgeval

Ralreiger - Foto: Guy Borremans
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Tijdens de zomermaanden vloog er 3 x
kruisbek over op 3 dagen:
2 ex op 24 juni over Polderstad/Hoboken (JP)
1 ex op 21 juli nabij Fort VI/Wilrijk (JE)
2 ex op 27 juli over Centrum Hove
(JCe)

Exoten

Bosruiter - Foto: Pieter Leblans

Van kerkuil noteerden we een broedgeval in de Stadsboerderij/Wilrijk en
van steenuil was er 1 broedgeval in
Edegem/Golf en 2 in Hove, waarvan er
één spijtig genoeg mislukte doordat,
ondanks marterbeveiliging, 5 eieren
werden stukgebeten (ES).
IJsvogel was in de meeste waterhoudende gebieden present met
broedkoppels in Fort VII/Wilrijk met
4 juvenielen (AW , VDS), Middelheimpark/Antwerpen (PB), Hobokense
Polder (DJ, LV, GB, GM, MM, LF, TM,
JP, JB) en mogelijke broedgevallen op
Fort V/Edegem (OF, BM, SH), Fort VI/
Wilrijk (LS, ML, SB, SH, JP, RLe) en Hof
ter Linden/Edegem (PB).
Er is slechts 1 waarneming van middelste bonte specht ingevoerd: 1
roepende vogel op 10 juni in het
Uilenbos/Hove (SH).
Van grote gele kwikstaart werden in
juli minimum 2 broedgevallen vastgesteld: 1 bezet nest bij de veerdienst
Hoboken-Kruibeke (ES) en 1 broedgeval in Hobokense Polder, waar 2 juveniele vogels werden gefotografeerd
(GB). Mogelijk was er ook een 3de
broedkoppel aanwezig aan de Kleine
Struisbeek/Doornstraat/Wilrijk, waar
op 17 juni 2 adulte vogels pleisterden
(VDS).
De enige zangpost (en mogelijk broedgeval ?) van blauwborst werd in mei/
juni vastgesteld aan de Reigershoek/
Hobokense Polder (LVS, DJ, LS).
Op 21 mei zat er een wijfje paapje op
Campus 3-Eiken/Wilrijk (RL, LS).

De Cetti’s zanger breidt zijn broed-areaal steeds verder uit. Zo werd er naast
de bezette habitats in de Hobokense
Polder nog een zangpost vastgesteld in
het Cleydaelhof/Aartselaar (HJ) en nabij de Jachthaven van Hoboken (LSm).
De enige zingende sprinkhaanzanger
in de regio was vanaf half mei te horen
in Groen Neerland/Wilrijk (JVV, RV,
SC, JP) waar op 8 mei ook de enige
zingende rietzanger pleisterde (PCe).
Van 29 mei tot 16 juni werd op volgende plaatsen een zingende spotvogel
vastgesteld:
Groen Neerland/Wilrijk (LS, WJ, JVV,
OF)
parking UZA/Wilrijk (GM)
Golf 3-Eiken/Edegem (RV)
Cleydaelhof/Aartselaar (IB)
Tussen half mei en eind juni noteerden
we een vaste zangpost van braamsluiper in volgende gebieden:
Middelheimcampus/Antwerpen (JE,
PCe, LS, RLe)
Groen Neerland/Wilrijk (WVS, RV)
Hobokense Polder (MM, KDL)
In het Hof ter Linden was er dit jaar
een broedgeval van bonte vliegenvanger. Er werd eind mei/begin juni een
nest met jongen vastgesteld (OF, SH,
JC). Dit is het eerste bekende broedgeval in onze regio.
Matkop is de laatste jaren een zeldzame soort geworden in onze regio.
Na lange afwezigheid werd op 28 juli
een foeragerende vogel ontdekt in de
Hobokense Polder (MM).

Een witte ibis kwam op 18 juli aangevlogen in Groen Neerland/Wilrijk,
waar hij na enige tijd in een poeltje
ging foerageren (LD). Vermoedelijk
dezelfde, aan beide poten geringde
vogel, werd een dag later in Londerzeel waargenomen. Dit is de eerste
waarneming van deze exoot in het
ARDEA werkingsgebied.
Mandarijneend kwam op 3 plaatsen
voor in Frythout/Hove waar max 6
vogels, een koppel met 4 pulli aanwezig waren op 11 mei (BM, JCe) en later
op 10 juni nog 2 exemplaren (WVS), in
Groenenhoek/Aartselaar 2 overvliegende vogels op 8 juni (PH) en op Fort
V/Edegem een wijfje op 9 juli (HH).

Zoogdieren
Van 13 tot 15 mei lag er een dode
gewone zeehond onder een politiezeil
op de Scheldedijk nabij de trektelpost
Hobokense Polder
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Witte ibis - Foto: Luc De Meyer

KDL
KM
LD

Kathy Delange
Koen Maes
Luc Demeyer

LF
LJ
LS

Lersche Franck
Leo Janssen
Louis Schramme

LSm
LV
LVS
MH
ML
MM
MC
OF
PB
PCe
PH
PT
PL
RLe
RV
SB
SC
SH
TM
TV
VDS
WJ
WVS

Luk Smets
Lamien Verstraete
Luc Van Schoor
Marc Hofman
Michiel Lathouwers
Maarten Mortier
Marc Raes
Olivier Fuchs
Philippe Barbay
Peter Ceulemans
Peter Hofman
Peter Tersago
Pieter Leblans
Renée Lejeune
Robin Vermylen
Stijn Baeten
Sofie Calcoen
Steven Hostein
Tom Martin
Toon Verbruggen
Veerle De Saedeleer
Wim Jacobs
Walter Van Spaendonk

17

