
Kleiputten 't Hoge     1983 2013 (2014)

Broedende of waarschijnlijk broedende soorten

In deze kolom krijgen sommige soorten een 

andere kleur en dus een andere 

broedwaarde.

Wilde eend

 - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli                      

- op 10.05 nog een ander koppel aanwezig                               

- regelmatig worden ongepaarde ex. 

waargenomen (zowel w. als m.)

 - 4 man + 1 koppel aanwezig op 11/04             

- 4 man aanwezig op 21/04                                         

- In 2014 koppel met juv. Aanwezig

Sperwer  - 1 koppel balts op 11/04                                     

- op en rond het nest                                              

- 24/06  3 jongen zichtbaar                                  

- 1 /07  4 juv.

Fazant  - 2 koppels aanwezig op 11/04                            

- 2 w + 1 m. op 21/04                                               

- 05/06 10 ex. Hen met pulli.

Waterhoen

 - 2 koppels : 1 nabij de grootste vijver, 1 in het 

parkgebied in moerasje met wilgenopslag

 - 1 ex. Vlucht in riet  op 21/04                                        

- 1 koppel met juv. (14/06)                                           

- In 2014  juv. nabij paaivijvers. Ook eerder in 

Natuurgebied 2 koppels met juv.

Holenduif  - min 4 ex. Tp. Op 21/04                                                             

- 11/06  1 ex. Ter plaatse                                                             

-  In 2014 min. 2 territoria                     

Houtduif

 - 1 broedend koppel op hoge Ratelpopulier

 - 3 ex. Aanwezig op 11/04                                       

- 1 op nest + 5 ex. Op 21/04                                         

- in 2014   3 territoria

Tortel  - 2 koppels  waarvan hun territoria reikte tot 

buiten de kleiputten

Koekoek  - 1 koppel voortdurend waar te nemen. De 

grootste van het gebiedje bleek ongeveer 

overeen te komen met de totale oppervlakte 

van hun territorium gehoord op 1 juni 2014

Grote bonte specht

 - 3 ex. Tp o.a. balts                                                   

- 1 juni 2014  bezet nest met hoorbare jongen                               

Groene Specht  - 2 gelijktijdig roepende ex. op 11/04                                 

-  1 gehoord op 21/04                                                   

- 1 juni 2014  bezet nest met hoorbare 

jongen. Op 4 locaties horen roepen.

Graspieper  - 1 koppel in weide, dank zij het feit dat het 

vee dit jaar slechts rond half juni in de weide 

werd gelaten



Winterkoning

 - 1 koppel                                                                    

- 2 koppels die waarschijnlijk in een aanpalende 

tuin broedden maar waarvan het territorium 

voor een groot gedeelte in de kleiputten ligt.

 - 6 zangposten op 11/04                                       

- 5 zangposten op 21/04                                         

- aanwezig op 14/06                                                  

- aanwezig op 24 juni                                               

- 1 juni 2014 Koppel met bedelende juv. 11 

zingende mannetjes aangetroffen. Divers 

territoriagedrag.

Heggenmus  - 4 à 5 koppels                                                             

- 1 à 2 koppels die hier enkel komen 

fourageren.

 - 2 ex. op 11/04                                                      

- niks op 21/04                                                          

- 24/04  baltsend (DDD)

Roodborst

 - Er werd enkel op 9.06 een zangpost 

gesitueerd in het centrale wilgenstruweel. Toch 

mogen we hier spreken van een waarschijnlijk 

broedgeval, daar de soort nog werd gehoord na 

de inventarisatieperiode.

 - 4 zangposten op 11/04                                      

- 1 aanwezig in naastliggende privétuin                  

- Juv Roodborst op 14/06                                              

- 24/06 1 tp                                                                

- 1 juni 2014 nestindicerend gedrag. Met 

voedsel.

Merel

 - 4 à 7 koppels met nest in de kleiputten               

- 1 à 3 koppels die hier fourageren maar hier 

hoogstwaarschijnlijk niet broeden.

 - 4 zangposten op 11/04                                        

- 3 zangposten op 21/04                                         

- ter plaatse op 24 juni                                                       

- in 2014  3 territoria waargenomen 

Zanglijster

 - sporadisch werd een zangpost vastgesteld. 

Deze lagen meestal aan de rand van het gebied. 

Voor deze soort waarschijnlijk slechts 1 

broedend koppel. De andere wnm. Duiden op 

elders broedende vogels.  - 22/04 zingend (VAC)

Bosrietzanger  - 2 koppels nabij de grootste vijver en 

aanpalende struwelen.

Kleine karekiet  - 2 koppels in rietvijvertjes aan de W-zijde van 

het natuurgebied.                                                            

- 1 nest ervan werd bezet door een 

Koekoeksjong, dat echter verloren ging.

 - 2 zangposten aan karekietvijver 14/06               

- 2 zangposten aan karekietvijver 24/06                                            

- 1 juni 2014 zang aan karekietvijver

Spotvogel  - 1 koppel aan de rand van  

Hoogstamwilgenstruweel.

Tuinfluiter  - 3 koppels, meestal waar ook hogere bomen 

(i.c. Knotwilgen) te vinden zijn. Allemaal in het 

natuurgebied.

Zwartkop

 - 4 koppels, telkens in Wilgen- of 

Espenstruweel van het natuurgebied.

  - 5 zangposten op 21/04                                       

- zangpost 14/06                                                     

- 1 juni 2014      3 zangposten                                  

Tjiftjaf

 - Dit ideale biotoop voor deze soort herbergt 3 

koppels.

  - 7 zangposten op 11/04                                       

- 2 zangposten op 21/04                                        

- 2 zangposten 14/06                                                   

- aanwezig op 24/06                                               

- 1 juni 2014  7 a 8 zangposten

Fitis

 - 4 koppels, verspreid over het natuurgebied.

Grauwe vliegenvanger  - 1 koppel aan de rand van het natuurgebied 

en de weide.



Matkop

 - Slechts onregelmatig baltsroep vanuit het 

oudste Wilgenstruweel. Maar, gezien het ideale 

biotoop, toch hoogstwaarschijnlijk broedvogel.

Koolmees

 - Vanaf 30.05  1 koppel rondzwervend met 3 

juv. over gans het gebiedje waar te nemen. 

Wrsch. broedvogel.

 - 2 zangposten op 11/04                                        

- 2 zangposten op 21/04                                                          

- 1 juni 2014 zeker 2 koppels met bedelende 

jongen.

Ekster

 - Overal steeds 1 à 2 ex. waar te nemen. 

Wrsch. 1 broedend koppel.

 - 2 ex. Op 11/04                                                           

- nestbouw op 21/04                                                         

- 5/06  1 uitgevlogen jong                                        

- 1/6/2014 roepende uitgevlogen jongen

Gaai

 - 2 of 4 ex. Aanwezig op 11/04                                    

- 4 ex aanwezig op 21/04 waarvan 2 verjaagd 

door sperwer                                                          

- 1 juni 2014 -min. 2 territoria waargenomen.    

Zwarte kraai

 - 1 koppel op nest op 11/04                                   

- 1 ex verjaagd door sperwer                               

- aanwezig op 24 /06                                               

- eind mei jongen aanwezig in sperwernest 

van vorig jaar. 1 juni 2014 jongen uitgevlogen 

Groenling

 - min. 2 koppels. Ze broedden echter zeer dicht 

bij elkaar, zodat het niet uitgesloten is dat er 

meer koppels gebroed hebben in een kleine 

kolonie. Ze ondernemen voedselvluchten naar 

omliggende tuinen.

Kneu

 - 1 à 5 koppels : 1 koppel met een volledig 

territorium in de kleiputten; 4 randgevallen 

met de kleiputten als gedeeltelijk territorium. 

Hun nest ligt misschien buiten het gebied.

Rietgors  - 1 zangpost in het riet langs de grootste vijver. 

Wsch. Broedvogel.

Mogelijk broedende vogelsoorten

Turkse tortel  - Er worden regelmatig fouragerende ex. 

Waargenomen die elders schijnen te broeden.                             

- Misschien 1 broedend koppel in centraal 

wilgen struweel.  - aanwezig buiten het gebied op 21/04

Grote lijster  - Deze soort was hier veel waar te nemen maar 

vertoefde even vaak in de nabijgelegen 

boomgaard.



Braamsluiper  - Op 09.05 en 10.05 : hevige zang op 

bouwzone, daarna niet meer waargenomen 

hier.                                                                                         

- Op 30.05 : 1 z.p. aan de andere kant van de 

kleiputten (gedeeltelijk territorium en elders 

broedend?)

Grasmus  - mogelijk broedgeval in Z-wilgenstruweel  

maar dan ligt het territorium ook buiten de 

kleiputten.

Pimpelmees  - Enkel op 30.05  1 koppel met juv. Aan de rand 

van de kleiputten waargenomen. Heeft wsch. 

gebroed in aanpalende tuin.

 - Baltsend koppel op 11/04                                  

- 2 zangposten op 21/04                                               

- Aanwezig met juv. 14/06

Staartmees  - 1 à 2 koppels aanwezig op 11/04                        

- 15/04 2 ex.nestbouw (Eddy Scheinpflug)                   

- niet aanwezig op 21/04

Spreeuw  - Wordt sporadisch zingend aangetroffen. 

Wsch. Broedend in nabijgelegen boomgaard of 

tuin.  - 1 overvliegend op 21/04

Huismus  - Wegens weinig territoriale gedragingen is het 

moeilijk het aantal broedende koppels te 

bepalen. 's Avonds komen veel Mussen slapen 

in de wilgen.

Vink  - 1 ex. Gehoord  op 11/04                                                                            

- 1 x gehoord op 21/04

Niet-broedende vogelsoorten

Blauwe reiger

 - Vindt hier voldoende amfibieën als voedsel. 

Het betreft hier bijna zeker exemplaren 

afkomstig van de Gaverkolonie.

 - bezoekt regelmatig de karekietvijver naar 

voedsel.

Steenuil

 - 13/02 roepende steenuil (Freddy Deckers)

Bosuil  - 31/01 Hoogstwaarschijnlijk 2 ex. (Ward 

Tamsyn)

Gierzwaluw

 - Vooral 's avonds komen veel Gierzwaluwen 

zich voeden met de overvloed aan insektjes die 

boven de kleiputten vliegen.

Boerenzwaluw  - Gans de dag door fouragerend in de 

kleiputten.

Huiszwaluw  - Regelmatig waar te nemen tussen de 

boerenzwaluwen.

Witte kwikstaart  - Nu en dan fouragerend op de gipsplaat van 

de grootste vijver.

Ringmus  - Sporadisch voedselzoekend aan de rand van 

het gebied.

Boomkruiper Aanwezig buiten broedperiodes

Goudhaan Aanwezig buiten broedperiodes

Hieronder staan een paar soorten vermeld die niet broeden in de kleiputten, maar hier toch regelmatig komen 

foerageren tijdens de broedtijd. De kleiputten zijn dus een deel van hun territorium.



Resultaat:

Zeker broedende soorten                                                                                20 14

Wrsch. broedende soorten                                                                                6 8

Mogelijk broedende soorten                                                                             6 2

Soorten die tijdens de broedtijd komen foerageren                                      6 3

Totaal: 38 27

Conclusie:

Minder soorten  komen tot broeden.

Nieuw: groene specht, grote bonte specht, sperwer, fazant, holenduif, gaai, zwarte kraai, staartmees?

Verdwenen: tortel, graspieper, bosrietzanger, spotvogel, tuinfluiter, fitis, grauwe vliegenvanger, matkop, 

groenling, kneu, grote lijster?, braamsluiper, grasmus

Broedvogelonderzoek: vanwege natte maanden mei-juni 2013 werden in 2014  nog enkele bijkomende 

inventarisaties uitgevoerd.


