
Multisoortenmonitoring Hobokense Polder

1 Broedvogels :

1.1 Soorten
Dodaars: 10 april - 10 juli, type waarn., ≥ territoriaal gedrag, aantal waarnemingen: 1.

1 mei – 10 juli, type waarn. ≥ volwassen in geschikt broedbiotoop, aantal: 2.
Bijna voldoende informatie verzameld: 
1-2 koppels Rallegat-zuid
4 koppels Rallegat-noord
1 koppel Barberven
1 koppel Reigershoek
? koppels Broekskot.

Fuut
Grote Canadese gans: 1 april – 30 juni, type waarn., ≥ koppel in broedbiotoop, aantal 
waarnemingen: 2.

Alle waargenomen koppels noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd. 
Nestlocatie noteren. Koppels met jongen noteren (aantal jongen + inschatting leeftijd).

Grauwe gans
Kuifeend: 15 mei – 30 juni, type waarn., ≥ man in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 2.
Tafeleend: 15 mei - 10 juli, type waarn., ≥ man in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 1.

Voor beide soorten het aanwezig aantal mannetjes tellen per plas (Broekskot, Rallegat, 
Groot Rietveld (?)
In juli vrouwtjes met jongen tellen, ouderdom van de jongen inschatten (in weken).

Slobeend
Zit eigenaardig genoeg niet in lijst (wordt waarschijnlijk beschouwd als weidevogel). 
Zeker wel noteren.

Wintertaling
Krakeend
Bergeend
Torenvalk
Boomvalk
Sperwer
Bruine kiekendief: 

Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be met exacte locatie en vliegrichting 
(in opmerking) en geslacht.

Waterral: 15 apr. – 10 jul., type waarnemingen: alle waarnemingen, aantal waarnemingen : 1 ,
fusieafstand: 200m

Eén of twee nachtexcursies (half mei en half juni) met geluid op geschikte locaties 
(alle moeras centraal deel, Groot rietveld, Leigracht Naftaweg, Rietveld Polderbos, 
Nieuwe zandweel).
Bert is al eens rond geweest met geluid (24/4).

Porseleinhoen: 1 mei – 15 jul., type waarnemingen: ≥ zang, aantal waarnemingen : 1 , 
fusieafstand: 300m.
Kievit: 10 april - 10 mei, type waarnemingen, ≥ koppel in broedbiotoop, aantal 
waarnemingen: 2



In polder zijn broedgevallen meestal later op drooggevallen plassen (mei – juni). Alle 
waarnemingen noteren op waarnemingen.be met exacte locatie en aantallen (vooral 
letten op alarm gedrag).

Zomertortel: 1 mei – 20 juli, type waarn., ≥ koppel in broedbiotoop, aantal waarnemingen: 1.
Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd, type 
waarneming (zichtwaarneming, koppel, zang) noteren. Specifieke aandacht voor 
Graspolder.

Kleine bonte specht : periode : 1 feb. – 20 jun., type waarnemingen: alle, aantal 
waarnemingen : 1 , fusieafstand: 300m

Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd, type 
waarneming (zichtwaarneming, koppel, zang, nest, voederend…) noteren.
Eventueel 1 keer met geluid op geschikte locaties (Populierenbos) in april.
Waarschijnlijk niet als broedvogel aanwezig.

Grote bonte specht
Groene specht
Boomkruiper
Gekraagde roodstaart
Wielewaal
Tuinfluiter
Grasmus
Fitis
Braamsluiper
Cetti's zanger
Nachtegaal: 10 mei – 20 juni, ≥ zang, aantal waarnemingen : 1 

Eén of twee avondexcursies na in mei en juni.
Blauwborst: 1 april – 15 juli, type waarnemingen, ≥ zang, aantal waarnemingen : 1 

Twee vroegochtendexcusries (april – mei) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen. 
Reeds voldoende informatie verzameld: 10 territoria!

Sprinkhaanzanger: 1 mei – 20 juli, type waarnemingen, ≥ zang, aantal waarnemingen : 1  
Twee vroegochtendexcusries (mei-juni) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen. 

Rietzanger: 1 mei – 20 juli, type waarnemingen, ≥ zang, aantal waarnemingen : 1 
Twee vroegochtendexcusries (mei-juni) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen. 

Bosrietzanger: 15 mei – 20 juli, type waarnemingen, ≥ zang, aantal waarnemingen : 1  
Twee vroegochtendexcusries (mei-juni) in volledige polder. Alle bijkomende 
waarnemingen. 

Kleine karekiet
Spotvogel
Matkop: 1 feb. – 30 jun., type waarnemingen: ≥ koppel in broedbiotoop, aantal 
waarnemingen : 1 , fusieafstand: 500m

Alle waarnemingen noteren op waarnemingen.be, juist gelokaliseerd, type 
waarneming (zichtwaarneming, koppel, zang, nest, voederend…) noteren.
Waarschijnlijk niet meer aanwezig als broedvogel!

Rietgors: 1 mei – 1 juli, type waarnemingen, ≥ koppel in broedbiotoop, aantal 
waarnemingen : 1 

Twee vroegochtendexcusries (mei-juni) speciaal gericht op rietvegetaties.
Alle bijkomende waarnemingen. 



Waarschijnlijk 3 territoria.

Kwartel, patrijs,  veldleeuwerik, kokmeeuw, watersnip, baardmannetje, snor, woudaapje, 
graspieper, kwartelkoning : niet aanwezig, eventuele waarnemingen noteren.
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