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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
augustus - oktober 2021

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA

Gedurende deze periode werden 
3.092 waarnemingen ingevoerd door 
een mooi aantal van 267 waarnemers.

Bij de echte vogelfreaks was Pierre 
Blockx de primus met 634 ingevoerde 
waarnemingen, gevolgd door Maarten 
Mortier met 395 wnm. en Ferran Pujol 
Vila, als ambitieuze nieuweling, met 
246 wnm.

Je hoeft echt geen ornitholoog te zijn 
om vogelwaarnemingen in te voeren.  
Het mag gerust de merel of het rood-
borstje uit je tuin zijn, maar minder 
huiselijke soorten mogen zeker ook 
aan bod komen.

Alvast bedankt voor het invoeren van 
je vogelobservaties op waarnemingen.
be.

Op de Ardea-website kan je dagelijks 
de ingevoerde waarnemingen bekijken 
via  
www.hobokensepolder.be/vwardea/
waarnemingen.httm

16de herfsttrektelling 24/8 tot 
10/11 2021- trektelpost  
Hobokense Polder 
Dit najaar was qua aantallen het beste 
najaar sinds het begin van onze tel-
lingen in 2006.

We telden gedurende 120 uur ver-
spreid over 34 teldagen en klokten af 
op 123.157 getelde vogels.

Enkele dingen die opvielen: het aantal 
kolganzen, aalscholvers, kramsvogels, 
leeuweriken en roofvogels zat bedui-
dend lager dan het gemiddelde van de 
voorbije jaren.

Mogelijk komt dit door de ongunstige 
wind en hoge temperaturen waardoor 
een belangrijk aantal trekkers noor-
delijk bleven “hangen”. Wel telden we 
meer gaaien, pimpelmezen, vinken en 
kepen dan andere jaren.

Enkele zeldzaamheden kwamen ook 
voorbij: grote pieper, duinpieper en 
sneeuwgors (2de telpost waarne-
ming).

We noteerden tevens nieuwe dagre-
cords voor: 
Kleine zilverreiger, 7 ex op 23 sept. 
Knobbelzwaan, groep van 13 ex op 9 
oktober 
Bruine kiekendief, 6 ex op 7 oktober 
Pimpelmees, 172 ex op 6 november 
Vink, 2de hoogste dagaantal: 12.526 
ex op 22 oktober

We keken tijdens deze trektellingen 
vergeefs uit naar zeehond. 
Alle verdere details zijn terug te 
vinden op: https://trektellen.nl/site/
totals/286/2021/-2/0

Soortenbespreking 
Er werden 141 soorten waargenomen 
waarvan we er 37 bespreken. 
Naast de minder algemene soorten 
vermelden we ook enkele gewonere 
zoals gaai en fitis omwille van het 
aantal of gedrag.

Grote zilverreiger prijkt met een totaal 
van 39 ex als eerste in dit lijstje. Buiten 
4 ex die in Edegem en Hove werden 
waargenomen, vlogen de meeste 
langs de Scheldevallei: Antwerpen-
Hoboken. 
Tot max 6 ex samen op 7 oktober (LVS, 
MM) en slechts 2 keer 1 ex foerage-
rend op het Broekskot/Hobokense 
Polder op 7 september (MM) en op 21 
september (FPV).  

Kleine zilverreiger was een minder 
aanwezige doortrekker met totaal 9 ex 
waarvan een groepje van 7 ex (nieuw 
dagrecord tijdens de trektelling Hobo-
kense Polder van 23 september (MM).

Op 7 oktober vlogen 2 purperreigers 
samen zuidwaarts langs de telpost HP 
(LVS, MM).

Vanaf begin augustus tot 19 septem-
ber werden in totaal 196 overtrekken-
de ooievaars waargenomen over de 
ARDEA regio. Speciale vermelding van 
een groep van 125 ex boven Wilrijk die 
op 21 augustus ZW vlogen en dezelfde 
avond in Puurs gingen overnachten 
(RV).

Tijdens 4 trektellingen vlogen lepe-
laars langs de trektelpost HP:  
1 ex op 26 augustus (MM) 
6 ex op 2 oktober (LVS, WDW) 
8 ex op 7 oktober (LVS, MM, DJ). 
3 ex op 18 oktober (LVS, MM, DJ)

Een Europese flamingo, de 2de waar-
genomen in onze regio, vloog op 22 
augustus over Hoboken waarbij hij een 
bocht maakte van ZW naar N (GWi).

Een groepje van 10 ex toendrariet-
ganzen trok reeds op 24 oktober langs 
trektelpost HP (LVS).

De enige zomertaling kwam in de kij-
ker op het Broekskot/HP op 3 septem-
ber (Abu).

Europese flamingo - Foto: Luc Van Schoor
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Een juveniele zwarte wouw foera-
geerde op 7 augustus ter hoogte van 
de Beekhoek/Lint (SVB).

Tussen 30 augustus en 16 oktober was 
een juveniele havik actief in de HP en 
omgeving (MM, GB, FPV, LVS) en een 
2de ex vloog over Hove op 18 septem-
ber (JDu).

Vanaf 24 augustus tot 11 oktober trok-
ken in totaal 4 visarenden zuidwaarts 
door langs de trektelpost HP (MM, 
LVS). 1 ex pleisterde langs de Schel-
dedijk HP op 2 september (IS) en een 
adult ex vloog over Edegem/Kontich 
op 11 oktober (GSa).

Op 2 en 28 oktober scheerde telkens 
een smelleken over de linker Schel-
deoever/Burcht (LVS).

Een bokje werd op 12 oktober opge-
stoten in Frijthout/Hove (BMo)

De enige zwartkopmeeuw  zeilde  
zuidwaarts over de Schelde/HP op 30 
september (LVS) 

Een velduil vloog op 11 oktober hoog 
noordwaarts over Burcht tijdens de 
trektelling HP (MM, LVS).

De enige middelste bonte specht 
werd op 5 oktober gefotografeerd in 
Hof ter Linden/Edegem (FPV).

Onze moeilijk waarneembare lilliput-
ter, de kleine bonte specht, was te 
zien of te horen bij Frijthout/Hove 
(JCe), in Edegem (MH, PH, PBa). In Wil-
rijk centrum (JE) in Groen Neerland/
Wilrijk (FPV) en overvliegend langs 
telpost HP op 13 oktober (LVS).

De grote pieper, afkomstig van Mid-
den- en Oost-Azië, is hier een schaarse 
doortrekker. Het was een relatief goed 
najaar voor deze soort, met 3 waarne-
mingen in onze regio: op 24 oktober 
vloog een ex over de Schelde in gezel-
schap van enkele graspiepers langs de 
telpost HP (LVS) en dezelfde dag ook 1 
ex over de Beekhoek-Hove/Lint (SVB). 
Een 3de waarneming (november) volgt 
in volgend vogelverslag.

Een duinpieper, 2de telpostwaarne-
ming, vloog roepend over de trektel-
post HP op 28 oktober (LVS).

Van 2 tot 16 oktober trokken er in 
totaal 6 waterpiepers langs telpost HP 
(LVS).

Tijdelijk pleisterende paapjes werden 
uitsluitend in Frijthout/Hove opge-

merkt: 3 ex op 25 augustus en 1 ex op 
9 september (JCe).

Een man roodborsttapuit was op 11 
oktober present aan de telpost HP 
(MM, LVS), waar eind augustus tot be-
gin september ook tot max 3 tapuiten 
foerageerden (MM). 
Verder ook 2 ex bij de Gasthuishoeve/
Hove op 24 augustus (Wen), 1 ex op 
5 en 18 september op Blue Gate/Ho-
boken (GB, SH) en 1 ex nabij Park Van 
Eden/Wilrijk op 19 september (JE).

Vanaf 13 tot eind oktober trokken in 
totaal 14 beflijsters langs de telpost 
HP (LVS, BMe).  

Tijdens de trektelling HP, op de zon-
nige 4de oktober, keken we toch wat 
verbaasd op toen een fitis zijn gekend 
liedje ten gehore bracht nabij de 
telpost. Zingende tjiftjaffen horen we 
regelmatig in oktober maar een melo-
dieuze fitis, dat gaf ons toch even een 
warm lentegevoel (LVS, MM, WDW).   

Een roepende bladkoning was ook te 
zien langs de Groenenborgerlaan/Wil-
rijk op 11 oktober (PH) en 1 ex in een 
private tuin te Hoboken op 29 oktober 
(JDB).

Een grauwe vliegenvanger pleisterde 
op 25 augustus nabij de telpost HP 
(MM) en 1 ex riep herhaaldelijk vanuit 
eiken nabij het Braempaviljoen Mid-
delheimpark op 9 september (LVS).

Gaaien komen in sommige najaren 
invasieachtig voor als gevolg van 
voedseltekort. Na het topjaar 2019 
met 926 ex op 21 september langs 
de telpost HP, was hun trekbeweging 

Visarend - Foto: Walter De Weger

Velduil - Foto: Maarten Mortier
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dit najaar wat bescheidener met een 
dagmaximum van 332 ex op 9 oktober 
(MM, LVS).

Een overvliegende kleine barmsijs was 
2 x  te horen/zien op 27 en 28 oktober 
langs de trektelpost HP (LVS).

Kruisbek was dit najaar eerder schaars 
met 2 ex over Frijthout/Hove op 3 au-
gustus (JCe), en 1 ex respectievelijk op 
2 en 27 oktober langs telpost HP (LVS).

De enige (wijfje) goudvink vloog op 29 
oktober langs telpost HP (LVS).  

Appelvink was vanaf half september 
een opvallende overvlieger in klein 
tot groter aantal, met een totaal van 
80 ex., waarbij op 24 oktober tijdens 
de voormiddag samen zo’n 51 ex 
(grootste groep 17 ex ) over en langs 
de trektelpost Hove/Lint/Wayenborg 
vlogen (SVB).

Een mannetje sneeuwgors vloog 27 
oktober samen met vinken langs Lin-
keroever Burcht tijdens de trektelling 
HP (LVS). Dit was sinds 2006 de 2de 
telpostwaarneming. 

Exoten          
Op 12 en 13 oktober pleisterde een 
ontsnapte rode ibis in Frijthout/Hove. 
Hij viel in de gratie bij verschillende 
vogelfotografen (M, BMo, KL, SH).Een 
Indische gans vertoefde in een groep 
Canadese ganzen op 9 september in 
Golf Cleydael/Aartselaar (PBl). 
Pedro, de geelkopcaracara met Zuid-
Amerikaanse roots, is zowat onze 
huisroofvogel geworden. 
Hij is ondertussen al ruim 1 jaar lang 
een getrouwe gast langs de trektelpost 
en de Scheldeoever, waar hij regel-
matig  - soms roepend - als fotomodel 
optreedt. Tussendoor doet hij zich 
tegoed aan Chinese wolkrab en teken 
op de Galloways. Een attractie op zich!  
Een grasparkiet pleisterde op 11 sep-
tember langs de ring Antwerpen (IV). 

Gratis vogelgids te  
winnen!!   
Een Collins BIRD GUIDE  (Engelse 
versie in prima staat) werd geschon-
ken door Danielle Vannieuwenhuyse, 
waarvoor hartelijk dank ! 
Deze meest complete vogelgids in 
Europa kan die van jou worden als je 
volgende vraag juist kan beantwoor-
den:

Welke vogelsoort en aantal ex. werd 
tijdens deze periode uitsluitend waar-
genomen in Frijthout/Hove? 
Schiftingsvraag: hoeveel goede ant-
woorden komen er binnen? 

Stuur je antwoord met telefoonnum-
mer voor 10 januari 2022 naar  
lucvanschoor46@gmail.com 
De winnaar ontvangt op 11 januari 
een antwoord.

Waarnemers 
ABu Alexandre Bugin 
BMe Bert Mertens 
BMo Bart Moons 
DJ Danny Jonckheere 
FPV Ferran Pujol Vila 
GB Guy Borremans 
GSa Gaston Sallaets 

GWi Guy Willemsens 
IS Ignace Schoeters 
IV Ilse V 
JCe Jan Celis 
JDB Jan De Bie 
JDu Julien Dua 
JE Joris Elst 
KL Karel Lantermann 
LVS Luc Van Schoor 
M Maud 
MH Marc Hofman 
MM Maarten Mortier 
PBa Philippe Barbaix 
PBl Pierre Blockx 
PH Peter Hofman 
RV Robin Vermeylen 
SH Steven Hosteyn 
SVB Steven Van den Bussche 
WDW Walter De Weger 
WEn Wouter Entbroucx

Havik - Foto’s: Walter De Weger en Maarten Mortier

Geelkopcaracara met Chinese wolkrab als middagmaal - Foto: Walter De Weger


