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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
augustus - oktober 2020

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA
Gedurende deze 3-maandelijkse periode, tijdens het coronajaar, werden
in de ARDEA-werkingsregio * in totaal
4685 waarnemingen ingevoerd door
173 waarnemers. In dit aantal zijn de
vogelwaarnemingen die tijdens de
herfsttrektellingen buiten de regio, in
casu over de Schelde en/of Burcht/
Linkeroever, werden opgetekend, niet
inbegrepen.
Bij de veel-invoerders prijkte Wouter
Van Assche met vlag en wimpel op
de eerste plaats met 11092 waarnemingen, gevolgd door Pierre Blockx
met 860 waarnemingen en Danny
Jonckheere als eervolle derde met 367
waarnemingen. Op de ARDEA website
kan je dagelijks de ingevoerde waarnemingen bekijken via www.hobokensepolder.be/vwardea/waarnemingen.
httm
* zie kaart werkingsregio: hobokensepolder.be/vwg-ardea/regio.html.

15de Herfsttrektellingen
26 september tot 7 november
De herfsttrektellingen op onze telpost
Hobokense Polder kenmerkten zich
door overwegend bewolkt weer (oktober) met gewoonlijk matige doortrek
tijdens de voormiddag.
De meest intensieve trekbewegingen
werden na een periode met vrij winderig en regenachtig weer vastgesteld:
op 7 oktober met totaal 14209 ex en
op 13 oktober met 20384 ex. Het was
geen toeval dat op beide dagen ook
nieuwe dagrecords zijn opgetekend
voor volgende soorten:
-

witte kwikstaart: 101 ex op 7 okt
kramsvogel: 1565 ex op 13 oktober
koperwiek: 14966 ex op 13 oktober
buizerd: 545 ex op 15 oktober
keep: 196 ex op 3 november

Voorts kwamen nog volgende leuke
doortrekkers in de kijker:
visarend (2), grauwe-/steppekiekendief (1), rode wouw (3), smelleken (1),
velduil (2), waterpieper (3),kruisbek
(2), ijsgors (1), geelgors (1).

Vink in de vlucht - Foto: Guy Borremans

1.000.000ste trekvogel geteld !!
Op woensdag 7 oktober werd de
verwachte miljoenste trekvogel geteld
sinds de oprichting van de trektelpost
Hobokense Polder door Luc Van Schoor
in oktober 2006.
We telden die dag o.a. meer dan
11000 vinken, dus hoogstwaarschijnlijk zal de miljoenste trekvogel een vink
geweest zijn. Proficiat aan iedereen
die door de jaren heen meegeteld
heeft, in weer en wind.
Op naar de 2.000.000 ! (sic MM).
Zie ook op Ardea blog – trektellingen
10 oktober 2020.

Soortenbespreking
Van de 130 waargenomen vogelsoorten bespreken wij hierbij een selectie
van 28 soorten.
Zoals dat bij sommige andere zuiderse
broedvogels het geval is, breidt de
koereiger zich vanuit Frankrijk noordwaarts uit, wat resulteert in toenemende waarnemingen in Vlaanderen:
1 ex vloog over Hoboken op 7 september (WDR, JPo, RHe, JP).
Op 14/10 vlogen 7 grote zilverreigers
over de telpost Hobokense Polder
(LVS, MM, WDW).

Op 19 oktober vloog een groep van
17 pijlstaarten noordwaarts over de
Schelde langs telpost Hobokense Polder (WDW, MM, LVS).
Eind augustus werden in totaal 11
doortrekkende purperreigers waargenomen: 4 ex over Wilrijk op 30/8 (RV),
3 ex over Hoboken op 31/8 (WDR) en
op dezelfde dag nog 4 ex over Golf
Drie Eycken/Edegem (WVA).
Een zeearend vloog op 10/9 zuidwaarts over Hoboken (JPo). Dit is tot
op heden de enige bekende waarneming binnen de Ardea werkingsregio.
Van 29/8 tot 20/10 werden in de
strook van Schelde/Hoboken tot Wilrijk 10 waarnemingen van 6 individuele visarenden ingevoerd. Een vogel
die eind september in de Kruibeekse
Polder pleisterde vloog op 30/9 heen
en weer langs de telpost Hobokense
Polder en Galgenweel/Blokkersdijk op
Linkeroever (MM, WDR, Lau, JPo, LVS,
PH, WW).
In oktober trokken minimum 8 rode
wouwen over onze regio:
1 ex op 16/10 langs telpost Hobokense
Polder (DJ, WDW en LVS).
1 ex op 16/10 over Hove (JDu)
1 ex op 18/10 over Frijthout/Hove
(SVB, JCe)

22

Natuurstudie
Een duinpieper vertoefde op een
zandterrein van Blue Gate/Antwerpen
2 op 30/8 (WVA).

Rode wouw - Foto: Maarten Mortier

4 paapjes pleisterden op 31/8 in Frijthout/Hove (JCe) en 1 ex foerageerde
op 15/9 op Blue Gate/Antwerpen 2
(DJ).
Een roodborsttapuit zat langs de
Scheldeoever Blue Gate op 20/10
(JPo).
2 tapuiten pleisterden op Frijthout/
Hove op 31/8 (JCe), 1 ex bij trektelpost
Hobokense Polder op 2 en 3/9 (MM,
KI), 1 ex in Park Van Eeden/Wilrijk op
5/9 (RV) en 1 ex op Blue Gate/Antwerpen 2 op 20/10 (JPo).
1 ex op 24/10 over Frijthout/Hove
(SVB, JCe)
1 ex op 24/10 over Edegem/Kontich
(GSa)
2 ex op 25/10 over Campus Drie Eiken/
Wilrijk (JVV)
1 ex op 26/10 langs telpost Hobokense
Polder (MM, DJ)
Een zeer slanke ongedetermineerde
grauwe kiekendief/steppekiekendief
vloog op 9/10 tijdens de trektelling
Hobokense Polder, op grote afstand
over de zone Zwijndrecht/Beveren
(MM).
Tussen 1/8 en 7/9 werd havik 2x waargenomen in Hove (WS en JDu) en 2x in
Edegem (PBl, Mathias NL).

Velduil - Foto: Walter De Weger

Een smelleken vloog op 18/10 pijlsnel
zuidwestwaarts over Burcht-Linkeroever ( LVS)

1 tot 2 bokjes pleisterden op 19, 21
en 31/10 langs de plas op Blue Gate/
Antwerpen 2 (RHe, JPo, SSt) en op 24
en 25/10 werd een bokje gespot in het
gebied Frijthout/Hove (JCe, SVB, EMa).
Een zomertortel op trek vloog over
centrum Hove op 18/9 (JCe).
Tijdens de trektellingen werd 2x een
velduil waargenomen: op 29/9 vloog
een vogel over de Hobokense Polder
belaagd door 2 zwarte kraaien (WDW)
en op 26/10 hing een velduil een tijd
boven Burchtse Weel/Linkeroever
(MM, DJ).
Op 7 en 23/10 vloog telkens een laat
doortrekkende gierzwaluw over de
trekpost Hobokense Polder (LVS,
WDW, MM).

Een beflijster trok op 12/10 langs de
Schelde-oever/Burcht (LVS) en een
wijfje pleisterde op 14/10 op de Waterzuivering te Hove (PBl).
2 baardmannetjes vlogen op 14/10
over de Krugerbrug/Hoboken (JDB).
Omdat ringmus ook als doortrekker
steeds schaarser wordt, vermeld ik de
2 waarnemingen gedurende de voorbije trekperiode, beide over telpost
Hobokense Polder: 2 ex op 29/9 (LVS)
en een groepje van 12 ex op 12/10
(LVS, WDW).
Op 23 en 31 oktober vloog telkens een
barmsijs over de telpost (LVS,WDW)
Solitaire appelvinken werden gespot
op 15/8 over Edegem (WVA) op 27/9
in Hove (SH) en op 14/10 over de Krugerbrug/ Hoboken (JDB)
2 kruisbekken vlogen op 16/10 over
Berchem (LS) en 2 ex over trektelpost
Hobokense Polder op 29/10 (LVS,
MM).
Een ortolaan vloog op 11/9 over centrum Hoboken (JPo en ECo)

Exoten
Een weinig schuwe zwarte zwaan
pleisterde de hele tijd samen met 3
knobbelzwanen op de plas van Blue
Gate/Antwerpen (PB, LFr, RHe, GB,
WJo, WVA, GWi, WVd, WM, PBs, DJ,
PLe, JL, HB, KDL, SSt, WL, LVS).
Maximaal 4 mandarijneenden foerageerden geregeld in het Hof ter Linden/Edegem (OF, WVA, CVG, MH) en 1
koppel op de vijver van het Nachtegalenpark/Antwerpen op 17/10 (FVG).
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Geelkopcaracara - Foto: Maarten Mortier

Bedenkelijke gezichten toen op 19/10
een onbekende roofvogel over de
Schelde naar de telpost Hobokense
Polder kwam aangevlogen. De geringde raadselvogel bleek bij nader
toezien, en informatie via foto’s, een
ontsnapte geelkopcaracara te zijn!
Deze opmerkelijke roofvogel uit ZuidAmerika was alleszins tot 31/10 aanwezig in de Hobokense Polder (MM,
LVS, WDW, DJ).
Op 6/9 pleisterde een valkparkiet in
een private tuin in Berchem-Zuid (IV).
NB. De mogelijke waarneming van
een Alexanderparkiet op 12/10 in het
Schoonselhof-Antwerpen werd niet
weerhouden wegens onzekere determinatie

Waarnemers
CVG
DJ
Eco
Ema
FVG
GB
GSa
Gwi
HB
IV
JCe
JDB
JDu
JL

Chantal Van Gool
Danny Jonckheere
Elie Cooremans
Evi Matthyssen
Ferdinand Van Ginderen
Guy Borremans
Gaston Sallaets
Guy Willemsen
Hugo Bender
Ilse V
Jan Celis
Jan De Bie
Julien Dua
Jonas Latte

Doe mee aan Het Grote Vogelweekend
van Natuurpunt.
Zaterdag 30 en zondag 31 januari 2021
is het zover. Deelnemen is simpel:
bekijk en tel de vogels in je tuin.
Met maar een kwartiertje werk neem
je deel aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. DOEN !!!
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JP
JPo
JVV
KDL
KI
LAu
LFr
LS
LVS
MH
MM
MNL
OF
PB
PBl

Joachim Pintens
Jonas Pottier
John Van de Voorde
Kathy De Lange
Kobe Ilsen
Luc Audenaerde
Lersche Franck
Louis Schramme
Luc Van Schoor
Marc Hofman
Maarten Mortier
Mathias (Nederlander)
Olivier Fuchs
Peter Bastiaensen
Pierre Blockx

PBs
PH
PLe
RHe
RV
SH
SSt
SVB
WDR
WDW
WJo
WL
WM
WS
WVA
WVd

Peter Berckmans
Peter Hofman
Pieter Leblans
Rens Hendrickx
Robin Vermylen
Steven Hosteyn
Seppe Streybos
Steven Van den Bussche
Wout De Rouck
Walter De Weger
Wim Jouret
Wim Lambrechts
Wim Mertens
Wim Stappers
Wouter Van Assche
Ward Van den Eynde

10 tips voor een vogelvriendelijke tuin
Voorzie veilige plekjes
Geef enkel in de winter vetbollen
Zorg voor drinkwater
Ruim je tuin niet te hard op
Een voederplaats met een afdakje is
ideaal
Plant besdragende planten

Leg fruit in je tuin
Leg de voederplaats niet te dicht bij
een raam
Voeder het hele jaar door
Hang een nestkast om te broeden of
te schuilen

