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Waadvogels: 
•	 Kievit:	306	broedparen,	nog	minder	dan	

het	al	lage	aantal	van	357	in	2015	(maxi-
ma	waren	504	in	2010	en	526	in	2011).	
Een	 duidelijke	 trend	 is	 dat	 de	 kieviten	
steeds	meer	 in	 kolonies	 gaan	 broeden,	
wat	 mogelijk	 een	 verdediging	 is	 tegen	
predatoren.	

•	 Grutto:	187,	uiteindelijk	 toch	beter	dan	
we	 aanvankelijk	 gevreesd	 hadden	 en	
zelfs	 iets	 meer	 dan	 in	 2015	 (het	 maxi-
mum	tot	nu	toe	was	225	in	2013).		

•	 Tureluur:	 	 100,	 ook	 hier	 een	 lichte	 stij-
ging	tegenover	het	vorige	jaar,	maar	toch	
beduidend	 minder	 dan	 het	 maximum	
van	121	in	2013.	

•	 Kluut:	 78,	 	 eentje	 minder	 dan	 in	 2015	
(het	maximum	bedroeg	121	in	2013).	

•	 Scholekster:	 deed	 het	 niet	 zo	 goed	 dit	
jaar:	 47	 koppels	 tegenover	 61	 in	 2015	
(maximum	was	78	in	2011).	

•	 Steltkluut:	van	de	3	koppels	die	vanaf	be-
gin	mei	aanwezig	waren,	bleef	er	eentje	
broeden.

Eenden en andere watervogels:	
•	 Wilde	eend:	261,	dit	 is	 18	meer	dan	 in	

2015	(maximum	was	368	in	2011).	
•	 Slobeend:	als	 typische	weidevogel	 is	de	

slobeend	 een	 belangrijke	 soort	 in	 Uit-
kerke:	54	dit	jaar,	5	meer	dan	vorig	jaar,	
maar	minder	dan	het	maximum	van	79	
in	2013.	

•	 Bergeend:	 78,	 ook	 hier	 een	 stijging	 in	
vergelijking	 met	 2015	 (maximum	 was	
110	in	2012).	

•	 Kuifeend:	16,	het	hoogste	aantal	tot	nu	
toe.	

•	 Krakeend:	 33,	 een	 nieuw	 maximum,	
reeds	enkele	jaren	in	stijgende	lijn.	

•	 Zomertaling:	 11,	 een	 nieuw	 maximum	
en	 meteen	 verheugend	 nieuws	 voor	
deze	kritische	en	zeldzame	weidevogel.	

•	 Wintertaling:	25,	eveneens	een	vrij	hoog	
aantal.	

•	 Smient:	 2,	 de	 laatste	 jaren	 regelmatig	
aanwezig.	

•	 Pijlstaart:	 1,	 een	 vorig	 broedgeval	 da-
teert	van	een	6-tal	jaar	geleden.	

•	 Grauwe	gans:	65,	de	soort	gaat	geleide-
lijk	achteruit	in	aantal,	de	nesten	worden	
in	hoge	mate	geroofd	door	vossen	(maxi-
mum	was	130	in	1998).	

•	 Canadagans:	 48,	 een	 nieuw	 record,	 in	
tegenstelling	met	de	 grauwe	gans	 gaan	
ze	er	van	jaar	tot	jaar	in	aantal	op	voor-
uit,	ze	verdedigen	hun	nesten	veel	feller	
tegen	vossen,	maar	het	nadeel	is	dat	ze	
zelf	ook	andere	weidevogels	verstoren.	

•	 Nijlgans:	1,	tot	nu	toe	sporadisch	broed-
vogel.	

•	 Fuut:	1,	is	nieuwe	soort.	
•	 Dodaars:	2,	maakt	dankbaar	gebruik	van	

de	zich	plaatselijk	uitbreidende	rietvege-
tatie.	

•	 Meerkoet:	113,	tamelijk	stabiel	in	aantal	
(maximum	was	117	in	2014),	is	agressief	
tegenover	andere	watervogels.	

•	 Waterhoen:	 39,	 de	 laatste	 jaren	 stabiel	 in	
aantal,	 maar	 duidelijk	 minder	 talrijk	 dan	
vroeger.	

•	 Waterral:	1,	zelfde	opmerking	als	bij	do-
daars.	

•	 Kokmeeuw:	25.	
•	 Visdief:	2.	
•	 Blauwe	reiger:	11,	vaste	kolonie	in	bosje	

aan	oostrand	polder.

Zangvogels:	
•	 Veldleeuwerik:	 90,	 houdt	 stand	 na	 een	

eerdere	geleidelijke	afname.	
•	 Graspieper:	132,	voor	de	graspieper	was	

2016	een	goed	jaar.	
•	 Gele	 kwikstaart:	 34,	 was	 eveneens	 tal-

rijk.	
•	 Witte	kwikstaart:	8,	ook	iets	talrijker	dan	

vorige	jaren.	
•	 Rietzanger:	 329,	 evenaart	 daarmee	 de	

vroegere	maxima.	
•	 Kleine	karekiet:	199,	idem	als	rietzanger.	
•	 Rietgors:	79,	ongeveer	stabiel.	
•	 Blauwborst:	55,	ongeveer	stabiel.	
•	 Roodborsttapuit:	 20,	 een	 nieuw	 maxi-

mum,	zet	zijn	recente	opmars	verder.	

Verder	o.m.	ook	1	spotvogel,	1	sprinkhaan-
rietzanger,	een	3-tal	bosrietzangers.	

Andere:	
•	 Patrijs:	18,	moeilijk	te	tellen	soort	maar	

duidelijk	toch	wat	achteruit	in	aantal.	
•	 Kwartel:	3,	te	beschouwen	als	minimum	

wegens	moeilijk	te	tellen.	
•	 Torenvalk:	6,	stabiel.	
•	 Bruine	kiekendief:	1.	
•	 Velduil:	 1	 zeker	 broedgeval	 (werd	 ver-

stoord	en	verplaatste	zich	naar	een	an-
der	 perceel),	 mogelijk	 ook	 een	 tweede	
broedpoging.

Besluit
Tegen	 de	 verwachtingen	 in	 viel	 het	 broed-
seizoen	in	2016	uiteindelijk	nogal	mee,	zeker	
in	vergelijking	met	het	veel	slechtere	2015.	
Door	 de	 ongunstige	 weersomstandigheden	
(koude	 aprilmaand)	 bleven	 de	 aantallen	
bij	de	waadvogels	eerder	aan	de	 lage	kant,	
maar	vanaf	mei	groeiden	er	veel	jongen	op.	
Alleen	 bij	 de	 kievit	 was	 de	 achteruitgang	
zorgwekkend,	wat	 overigens	 ook	 in	 andere	
weidevogelgebieden	het	geval	was.		De	een-
den	deden	het	dan	weer	goed,	ongetwijfeld	
door	de	hoge	waterstand.	Vooral	het	 grote	
aantal	 zomertalingen	 is	 goed	 nieuws.	 Voor	
de	 zangvogels	 geldt	 hetzelfde:	 alle	 soorten	
deden	het	goed,	de	bedreigde	veldleeuwerik	
houdt	stand,	graspiepers	en	roodborsttapui-
ten	namen	 in	aantal	 toe.	En	voor	het	eerst	
in	 jaren	weer	eens	een	broedgeval	van	een	
velduil	is	ook	altijd	leuk	natuurlijk.
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Broedvogels in de Uitkerkse Polder
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Het broedseizoen in de Uitkerkse Polder kwam dit jaar laat op gang. De hoge waterstand 
was nochtans gunstig, maar door de aanhoudende lage temperatuur in april bleven 
de aantallen broedvogels laag en bovendien bleven veel vogels afwachten. Pas in mei 
kwam er, dankzij een plotse weersverbetering, een omslag: bij de meeste soorten stegen 
de aantallen. De enige uitzondering hierop was de kievit: hier was er slechts een zeer 
beperkte toename. De weidevogels gingen nu ook massaal aan het broeden en nadien 
werden er ook vrij veel jongen waargenomen. Hieronder vind je een overzicht.


