VOGELS IN ONZE STREEK
najaarstrek 2002
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2002
Ondanks het feit dat we eigenlijk geen denderend trekseizoen kenden (september was wel heel goed, maar vanaf 10.10, tijdens de periode
waarin de meeste trek moest plaatsvinden, was het meestal slecht weer), werden toch 1.218 roofvogels geteld ! Enkel topjaar 1999 en het eerste
voorspellingsjaar 2001 deden ooit beter (resp. 1.728 en 1.319 roofvogels). Het goede resultaat hadden we voor een groot deel te danken aan de
bijna-topdag 09.10.2003 (op zijn eentje goed voor 390 roofvogels). Het was dan weliswaar woensdag, maar vrijwel alle telposten konden worden
bezet, dank zij de trekvoorspelling.
Spetters waren er, net zoals tijdens de meeste najaren, bij de vleet. Ondermeer de volgende zaken spraken tot de verbeelding : een Kwak, een
Koereiger, 9 Grote Zilverreigers, trekrecords voor Grote Gele Kwikstaart, Smelleken en Grauwe Kiekendief, bijna een record voor Visarend, de
grootste groep Kraanvogels ooit, een Steltkluut, een Temmincks Strandloper, een Pontische Meeuw, een Grauwe Klauwier en zelfs een Grote
Kruisbek.
Voor dit artikel verwerkten we meer dan 3.000 gegevens, ingestuurd aan Luc Vandeghinste, Heulsestraat 150 te 8501 Bissegem (0498/90.92.90),
vwg@zwvlkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Of nog beter : je kunt je waarnemingen nu ook digitaal doormailen. Kijk
hiervoor op onze website www.zwvlkoepel.be/vwg of contacteer onze pc-man Filip Goussaert (webmaster van dezelfde website). Op de site werd
ondermeer ook een door-te-sturen-soortenlijst opgenomen, naast een gedetailleerde statuslijst van alle ooit in Zuid-West-Vlaanderen
waargenomen vogelsoorten.
Vogelsoorten waar BAHC bij staat vermeld, daar dient de waarnemer een verslag voor op te stellen voor het Belgisch Avifaunistisch
Homologatiecomité, staat er bahc, dan dient de waarneming voor registratie naar dat comité worden gestuurd. U kunt een homologatieformulier
opvragen bij Luc.

Weer
Het werd een vrij warm najaar, met tijdens de toptrekperiode vrij veel neerslag en veel wind.
In september haalden we tijdens de eerste helft van de maand nog vrijwel dagelijks temperaturen boven 20°C. De tweede helft werd
nauwelijks frisser. Enkel vanaf 24.09 daalden de minimumtemperaturen een stuk onder 10°C, met als minimum 25.09 toen aan de
grond nauwelijks +0,4°C werd genoteerd. Het werd een vrij droge maand (52,5 mm neerslag, normaal 72 mm). Enkel 07.09 (15 mm)
en 25.09 (16,4 mm) waren erg nat. Periodes met minstens vrij krachtige wind kenden we enkel van 06 tot 09.09 (die laatste dag was
zelfs stormachtig, overwegend ZW en Z-winden) en van 22 tot 24.09 (wind tussen NW en NO). De wind waaide regelmatig uit
oostelijke richtingen : 01-03.09 (hoofdzakelijk matig NO), 12-13.09 (matig NO), 15.09 (matig NNO), 18-20.09 (matig NO), 23-24.09
(krachtig NNO), 29.09 (matig NO) en 30.09 (zwak ZO).
In oktober daalden de temperaturen langzaam. Vanaf 08.10 werden nauwelijks nog maxima boven 15°C opgetekend. Er waren ook
al enkele dagen met erg lage grondtemperaturen, b.v. 01.10 (+1,0°C), 07.10 (-1,9°C), 09.10 (+0,8°C) en 20.10 (+0,8°C). Tot en met
11.10 bleef het relatief droog, daarna kregen we regelmatig neerslag, wat resulteerde in een maandtotaal van 78,2 mm (normaal 74
mm). Het werd een erg winderige maand, vooral van 13 tot 15.10 (krachtig uit ZZW) en van 23 tot 27.10 (hard tot stormachtig uit ZW,
de laatste dag zelfs zware ZW’er-storm). De wind waaide uit oostelijke richtingen op 01.10 (zwak ZO), 07-11.10 (matig ONO en NO),
20.10 (matig O) en 30.10 (matig NO).
November bleef relatief warm, met pas vanaf 18.11 maximumtemperaturen die soms onder 10°C bleven (koudste dag 18.11 met
max. 7,6°C). Enkel op 20.11 en 25.11 werd wat grondvorst opgetekend. Tot en met 13.11 was het effenaf regenachtig. Daarna volgde
een droge periode, maar vanaf 20.11 werd weer regelmatig wat neerslag genoteerd. In totaal viel dubbel zoveel regen als normaal
(113,1 mm, normaal 68 mm). Tijdens de regenachtige periodes was er ook het meest wind, met maximaal een harde Z-wind tijdens
13-14.11. Oostelijke wind was er op 05.11 (matig ZZO), 10.11 (matig ZZO), 15-16.11 (zwak tot matig ZO), 19-24.11 (eerst matig O,
later matig ZZO).
bron : lijsten "Algemene Klimaatgegevens" van het Provinciaal Land- en Tuinbouwcentrum te Beitem (Roeselare).
verwerking en tekst : Yann Feryn.

DODAARS :

De grootste aantallen werden genoteerd in de Gavers (max. 39 ex. op 16.11), te Escanaffles (max. 26 ex. op 21.08), op de
Schelde te Spiere (max. 15 ex. op 24.11) en op de Leie te Kuurne (max. 13 ex. op 15.10 en 15.12). Dit zijn vaak concentraties van broedvogels
met jongen. gou,ddd,cbr,e.a.

FUUT :

Op de Gavers werd een mooie concentratie van 117 ex. geteld op 12.10. Het najaarsmaximum van Bergelenput bedroeg 26 ex.
(24.11). gou.

ROODHALSFUUT :

De adulte vogel die al sinds 21.08.1997 in de Gavers verblijft, kreeg op 08.09 gezelschap van een tweede vogel.
Vanaf 12.10 zat hier constant een Roodhalsfuut en vanaf 01.11 zelfs een derde. gou,noël cabbeke,e.a.

GEOORDE FUUT :

Van 11.07 tot 14.09 werden regelmatig Geoorde Futen gezien op de Gavers. Maxima : 2 ex. op 11.07, 3 ex. op 28.08
en van 08 tot 14.09, 4 ex. op 08.09. gou,dkj,ber,ddf,cbf,pvt,e.a.

AALSCHOLVER :

pleisteraars : De maandmaxima op de slaapplaats van de Gavers bedroegen 75 ex. op 21.09, 224 ex. op 31.10 en 304
ex. op 20.11. Elders werden geen erg hoge concentraties genoteerd : 15 ex. op 04.10 op de bezinkingsputten van Escanaffles, 14 ex. op 15.11
op de Oude Schelde van Outrijve, 13 ex. op 27.11 aan de sluis te Moen, 15 ex. op 16.11 op de Leie te Wevelgem en 20 ex. op 20.11 op
Bergelenput Gullegem. gou,dkj,ddd,vql,log,chy,naa,roa,ree,dhl,e.a.
trek : Van 07.07 tot 12.12 trokken 5.314 Aalscholvers over (6de beste jaar van de laatste 20 jaar; beste jaar was 1999 met 9.348 ex.).
De beste periodes waren :

 06-09.10 (621, 7, 245 en 361 ex.) (droge dagen binnen een natte periode, 07.10 kende de tot dan laagste temperatuur aan de grond; de

wind waaide die hele periode uit ONO);
 19-20.10 (421 en 278 ex.) (droge dagen binnen een natte periode, 20.10 was een stuk kouder dan omliggende dagen, bovendien stond

op die dag een O-wind);
 28-31.10 (268, 450, 279 en 766 ex.) (op 28.10 grondtemperatuur 3,2°C lager dan de dag voordien, op 29.10 nog wat kouder, het

regende enkel op 30.10, terwijl het tot 27.10 heel nat was geweest, wind meest uit ZW, maar op 30.10 ook uit NO; op 27.10 had een
storm gewoed).
We leerden dit jaar dat het beëindigen van een periode met sterke wind trek van Aalscholver kan voor gevolg hebben.
De beste telpostdag werd meegemaakt aan de Kreupelstraat te Bellegem op 31.10 (598 ex.) (beste telpostdag ooit : 21.10.1995 te Sint-Denijs
met 1.403 ex.).
De grootste groep zag men op 31.10 boven Bellegem met ca. 200 ex. vhn.

WOUDAAP : De laatste Woudaap werd aan Bergelenput gezien op 30.09. trf.
KWAK : Op 22.08 verbleef een juv. Kwak in de Gavers. dkj.
Het betreft het 14de gegeven voor onze regio.

KOEREIGER : Op 11.08 werd een Koereiger opgemerkt op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. mad.
Het betreft de 9de waarneming van deze soort voor onze regio.

KLEINE ZILVERREIGER :

Van 28.07 tot 02.09 werd regelmatig een Kleine Zilverreiger opgemerkt : in Escanaffles op van 28.07 tot
21.08 en op 02.09 en in de Gavers van 24 tot 25.08. dse,fey,ddd,drj,cbf,sxj,ber,gou.
De Kleine Zilverreiger werd bij ons voor het eerst gezien op 07.06.1990 en is sinds 1995 een jaarlijkse gast in onze regio.

GROTE ZILVERREIGER

bahc : Er werden liefst 9 Grote Zilverreigers gezien, telkens van 1 ex. : 04.08 in de Groene Long te Kuurne,
later naar ZW, op 28.08 adult aan Bergelenput, op 01.09 en 16.09 in de Gavers, op 17.09 naar Z boven de Gavers, op 29.09 naar ZW boven
Heulebos, op 30.09 naar NW boven de Gavers, op 09.10 naar W boven de Gavers en op 11.11 naar NO boven Astridpark Kortrijk. div.wnm.
Samen met 2001 betrof het het beste najaar ooit voor deze soort.

BLAUWE REIGER : De grootste trekgroep bevatte 20 ex. (11.09 boven Ingooigem). gou.
PURPERREIGER :

De eerste Purperreiger werd op 07.08 gezien, ZW vliegend boven de Gavers. Op 08.08 was er een trekker te zien
boven Avelgem en op 14.08 één boven Zwevegem. Op 20.08 verbleef een Purperreiger aan de Coupure Deweer te Avelgem. In de Gavers werd
de soort daarna nog opgemerkt op 01.09 (eerst t.p., daana naar W) en op 12.09 (3 ex. eerst t.p., daarna naar ZW).
dkj,pvt,dzf,ddd,xel,djs,gou,ber,dkj,cbf.

ZWARTE OOIEVAAR :

Op 03.08 werd boven Waregem een ZW-trekker opgemerkt. Op 08.08 trok een vogel boven Avelgem, op 15.08
werden 2 ZO-trekkers gezien boven Kuurne en op 16.08 thermiekte een Zwarte ooievaar boven Zwevegem. vac,dzf,cbr,ddd.

OOIEVAAR :

Na het superjaar 2001 (97 ex.) deden we het dit jaar heel wat kalmer : op 22.08 cirkelden 6 ex. boven Avelgem naar W, op
26.08 nog eens 7 ex. boven de Gavers en op 31.08 een vogel t.p. aan de E17 te Waregem. Op 23.09 landde een juv. dier op het dak van het
Sint-Theresia-instituut te Kortrijk. Het ging daarna gewoon tussen de leerlingen zitten op een grasplein ! dea,djs,deg,med.dse.

LEPELAAR :

Op 11.08 vlogen 5 ex. naar ZW boven Heule, op 15.09 werden 7 ZW-trekkers gezien boven Vichte en 15 boven Bavikhove. Op

17 en 18.10 verbleef een Lepelaar in de Gavers. pvt,vac,cbf,cbg,gou,ber,dkj,pte,dlf,ddf.

KNOBBELZWAAN : De grootste najaarsconcentratie bevond zich aan de Schelde tussen Spiere en Avelgem met 23 ex. dee.
KLEINE ZWAAN : Op 08.12 trokken 2 groepen naar ZW boven de Gavers : 37 en 28 ex. wvl,gou,lak
KOLGANS :

Er werden vier groepen Kolganzen gezien : op 09.10 vlogen 7 ex. naar ZW boven de Gavers, op 11.10 waren 2 ex. te zien ZW
trekkend boven Avelgem-Escanaffles, op 11.11 leken 26 ex. even te zullen landen te Sint-Denijs, maar de dieren trokken verder richting ZO, en
op 28.12 werd een groep van 28 ZW-trekkers opgemerkt boven Bergelenput. gou,vek,dkj,ber,fey,vac,ddd,log.

GRAUWE GANS :

pleisteraars : Van 22.10 tot 01.11 verbleef een groep Grauwe Ganzen in onze regio. Er werden 51 ex. gezien in een
weide te Waregem op 22.10 en in de Leiemeersen van Beveren-Leie op 30.10. Op 31.10 zaten ze op de waterplas van de Gavers (48 ex.). Op
01.11 werden ze hier nog eenmaal gezien (50 ex.) voor ze wegtrokken in N-richting. Op 09.11 vlogen 2 Grauwe Ganzen rondjes boven SintDenijs. xel,dlf,gou,ddd.
trek : Van 29.09 (16 ex. boven Gavers) tot 12.12 (20 ex. boven Bellegem) trokken 12.818 Grauwe Ganzen over. Het werd het 8ste beste jaar van
de laatste 20 jaar (najaarsaantallen variëren in onze streek tussen 5.000 en 30.000).
Goede dagen en perioden waren :

 09.10 (792 ex., weer : zie bij Aalscholver);
 31.10 (3.104 ex., weer : zie bij Aalscholver);
 19-20.11 (214 en 1.964 ex., weer : zie bij Aalscholver);
 23-27.11 (368, 236, 585, 741 en 1.141 ex., weer : grondtemperatuur van 4,2°C op 22.11, dalend naar 1,2°C; elke ochtend erg koud aan

de grond; op 25.11 zelfs wat grondvorst; nochtans regelmatig wat regen; wind aanvankelijk ZZO, later in de periode even uit W en de
laatste dagen uit Z; de wind was op 23.11 gevoelig zwakker dan de dagen voordien).
 09.12 (1.905 ex., weer : grondtemperatuur van 0,0°C de dag voordien, dalend naar –5,2°C, droog weer, wind uit NO)

De beste telpostdagen noteerde men op 31.10 aan Mortagnebos Sint-Denijs (787 ex.). Op 09.12 werden boven Kuurne in een paar minuten tijd
700 Grauwe Ganzen geteld. Dezelfde dag werden op verschillende plaatsen boven Groot-Kortrijk minstens 924 Grauwe Ganzen genoteerd.
ddd,xlp,bart à vql.
De grootste groep bevatte ca. 500 ex. en werd op 09.12 gezien boven Kuurne. xlp.

CANADESE GANS : De grootste groep werd gezien aan de Gavers (205 ex. op 31.08). dkj.
NIJLGANS :

De grootste groepen pleisteraars werden gezien aan de Gavers (12 ex. op 19.11). Najaarstrekkers werden enkel gezien op
30.10 (5 ex. naar ZW boven Avelgem-Escanaffles). gou,dse,dzf,vac,fey,sxj,e.a.

CAROLINA-EEND :

Interessant was het verblijf van Carolina-eend in het oud kanaal te Moen : een koppel van 21.08 tot 29.11, op 15.09
vergezeld van een tweede koppel. ddd,ber,fey.

SMIENT : De eerste Smienten werden al op 12.08 gezien in de Gavers (een erg vroeg koppel). dkj.
WINTERTALING :

De soort was al erg vroeg in de Gavers te zien : 1 ex. op 20.07, 2 ex. op 05.08 en 3 ex. op 17.08. Vanaf 02.09 (18 ex.)
werd de soort er steeds algemener. Op 14.09 werden de eerste Wintertalingen elders gezien (9 ex. op de bezinkingsbekkens van Escanaffles).
gou,fey,e.a.

PIJLSTAART :

We ontvingen amper twee gegevens van overtrekkende Pijlstaarten : op 19.10 42 ex. naar ZW vliegen boven AvelgemEscanaffles, en op 31.10 nog eens 60 ex. naar ZW boven Moen. chw,vac.
Pleisterende najaarsvogels werden veelal gezien in de Gavers (de eerste op 23.07, max. 6 ex. op 01.11), maar ook aan het sas van Ooigem (1
w. op 29.07), in de Groene Long te Kuurne (1 w. op 20.08) en op Bergelenput (1 m. op 22.09). des,gou,log,e.a.

ZOMERTALING : Van 02.08 tot 23.09 verbleef een Zomertaling op de Gaverplas. Op 05.08 waren 2 ex. aanwezig op de bezinkingsbekkens
van Avelgem-Escanaffles. gou,sxj,ddd,e.a.

SLOBEEND : Er zat een mooie najaarsconcentratie van 108 ex. op de Gavers op 01.11. gou.
TAFELEEND : De eerste Tafeleend werd al op 11.07 gezien op de Gavers. gou.
ROSSE STEKELSTAART : Op 23.09 waren 4 m. en 2 w. te zien op de Gavers. Op 14.11 verbleef hier een w. gou,ber,ddf,dlf,dkj,vea.
WESPENDIEF : pleisteraars : Pleisterende Wespendieven werden nog gezien tot 10.09 in de Gavers en tot 11.09 in Anzegem. dkj,gou.
trek : Vanaf 28.07 (adult ZW boven Oude Leie Harelbeke) tot 11.10 (juv. ZW boven Avelgem-Escanaffles) werd najaarstrek genoteerd : 47 ex. in
totaal. Enkel 2000 deed beter met 56 ex. We ontvingen 2 julitrekkers, 21 augustustrekkers, 23 septembertrekkers en 1 oktobertrekker. De meest
intense periodes waren 15-19.08 (10 ex.) en 29.08-05.09 (20 ex.). Op 02 en 03.09 werden telkens 6 trekkende Wespendieven gezien (o.a. 5 ex.
boven Sint-Denijs op 02.09, meteen de beste telpostdag van het jaar).
Twee maal werden 3 ex. samen gezien (op 15.08 boven Kuurne en op 23.08 boven Anzegem). dse,fey,vac,drj,xlp,gou,e.a.

ZWARTE WOUW :

trek : Op 02.08 vloog boven Bissegem een Zwarte Wouw naar ZW. Het dier vloog eerst hoog en daarna onder een

grote regenwolk door. vql.

RODE WOUW :

trek : We ontvingen 11 najaarswaarnemingen : op 13 en 29.09 boven Avelgem-Escanaffles, op 06.10 boven Otegem, op
08.10 weer boven Avelgem-Escanaffles, daarna een topdag met 5 ex. op 09.10 (2 ex. boven Mortagnebos Sint-Denijs, 1 ex. boven Zwevegem, 1
ex. boven de Gavers en 1 ex. boven Avelgem-Escanaffles). Een stuk later, werd nog 2 keer een Rode Wouw gezien : op 22.10 aan de E17 te
Deerlijk en op 24.10 boven Vichte. div.wnm.
Het werd het 4de beste jaar van de laatste 20 jaar (1999 was het beste ooit met 22 ex.).

BRUINE KIEKENDIEF

: pleisteraars : Vanaf 13.08 ontvingen we vanuit diverse locaties regelmatig waarnemingen van Bruine
Kiekendieven. Soms waren er meerdere ex. aanwezig (b.v. 2 m. + 1 w. op 27.08 te Sint-Denijs). De laatste pleisterende Bruine Kiekendieven
werden gezien op 07.10 aan de Gavers en op 13.10 aan de coupure te Avelgem. xel,dkj,deg,gou,ber,dkj,ddf,sxj,vhn,e.a.
trek : Van 28.07 (Avelgem) tot 20.10 (juv. Heule) werden 54 doortrekkers genoteerd. De beste dagen situeerden zich in september met 6 ex. op
02.09, 5 ex. op 13.09 en 14 ex. op 29.09 (weer 29.09 : daling minimumtemperatuur, vrijwel droog, wind draaiend van variabel naar NO).
De beste telpostdag werd dit jaar in Vichte beleefd met 6 ex. op 29.09. Er werden nooit meer dan 2 ex. tegelijk gezien.
Met 54 scoorden we het 7de beste van de laatste 20 jaar. fey,dse,vac,e.a.

BLAUWE KIEKENDIEF :

pleisteraars : De eerste pleisterende vogels werden reeds op 01.08 gezien te Sint-Denijs (2 w.). Verder
werden slechts sporadisch pleisterende Blauwe Kieken gezien : een eenzame vogel op 18.08 te Bellegem en op 11.09 te Zwevegem; op 11.10
een m. te Bellegem en een w. te Sint-Denijs; op 13.10 een juv. te Avelgem en 2 ex. aan Bergelenput op 24.11. Vanaf 11.11 leken de
overwinteraars te zijn aangekomen (zie winterartikel). vhn,dby,chw,mad,log,bam,chy,naa,roa,ree,dhl,e.a.
trek : Van 29.09 (w. boven Bavikhove) tot 23.11 (w. boven Bellegem) werden minstens 17 doortrekkers genoteerd (het 9de beste van de laatste
20 jaar; beste jaar ooit was 1991 met 46 ex.). Topdagen waren 09.10 met 5 à 6 ex. en 31.10 met 4 ex.
des,vhn,ber,gou,dkj,ddf,vek,dlf,ddf,log,dse,vam,doo,dby, e.a.

GRAUWE KIEKENDIEF :

We ontvingen vier gegevens van trekkende Grauwe Kiekendief, een record voor onze streek. Op 25.07 vloog
een m. laag naar Z te Bossuit, op 01 en 02.09 vloog resp. een jong m. en een adult m. naar Z te Sint-Denijs. Op 13.10 tenslotte werd een juv. Ztrekker opgemerkt aan de KULAK te Kortrijk. dea,ddd.

GRAUWE of STEPPEKIEKENDIEF :

Op 09.10 werd een w/juv. Grauwe of Steppekiekendief gezien, trekkend met 7 Buizerds, boven
telpost Mortagnebos Sint-Denijs. doo,dby.
De waarnemers vermoeden sterk dat het een Steppekiekendief betrof, maar niet alle kenmerken konden perfect worden genoteerd. Gezien de
zeldzaamheid van deze soort werd de mogelijkheid van Grauwe Kiek open gehouden.

HAVIK :

pleisteraars : We ontvingen diverse waarnemingen van solitaire Haviken : op 15.07 een adult m. aan de KULAK te Kortrijk; op 08.08
in Bellegembos; op 18.08 een adult m. te Zwevegem; op 23.08 aan de Plaatsebeek te Bavikhove en op 01.09 aan het Mortagnebos. deg,dby,did.
trek : Echte ZW-trek werd opgemerkt op 30.07 (een m. hoog boven Heule, samen met een honderdtal Gierzwaluwen en een 30-tal
Kokmeeuwen) en op 09.10 (een w. boven Vichte). dse,vac.

SPERWER :

trek : Van 27.08 (w. boven Heule) tot 23.11 (boven de Gavers) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 287 doortrekkers
(het 4de beste van de laatste 20 jaar).
Goede trekdagen waren :

 02.09 (14 ex., weer : temperatuur schijnbaar ongunstig maar wind ruimend van NNO naar NO);
 29.09 (48 ex., weer : zie bij Bruine Kiekendief);
 09.10 (61 ex., weer : zie bij Aalscholver);
 10.10 (15 ex., weer : temperatuur schijnbaar ongunstig maar wind ruimend van NNO naar NO);
 20.10 (16 ex., weer : zie bij Aalscholver)

De beste telpostdag werd op 09.10 genoteerd aan Mortagnebos te Sint-Denijs met 19 ex. doo,dby.

BUIZERD :

trek : Van 11.08 (boven ’t Hoge Kortrijk) tot 06.12 (2 ex. boven Marke) ontvingen we gegevens van 638 doortrekkers (enkel 1997
en 1999 deden beter met resp. 675 en 968 ex.).
Goede trekdagen waren :

 29.09 met 105 ex. (weer : zie bij Bruine Kiekendief);
 08.10 met 40 ex. waarvan 31 ex. boven Avelgem-Escanaffles (weer : temperatuur schijnbaar ongunstig maar wind uit NO, net genoeg

om de rand van de corridor boven de uiterste oosthoek van onze regio te brengen);
 09.10 met 277 ex. (weer : zie bij Aalscholver);
 20.10 met 31 ex. (weer : zie bij Aalscholver).

De beste telpostdag werd op 09.10 genoteerd aan Mortagnebos Sint-Denijs (106 ex.; de 4de beste telpostdag ooit; top was 18.10.1994 met 170
ex. boven de Gavers). De grootste groep (16 ex.) werd op 09.10 om 12.29u gezien boven de Gavers.
vaf,log,dse,vam,doo,dby,gou,vek,dkj,ber,e.a.

DWERGAREND BAHC : Op 23.07 zou een Dwergarend gezien zijn die om 15.10u Z-waarts vloog op de grens Outrijve-Bossuit (hoogte ca.
15 m; donkerbruine vorm met lichte staart). dea.

Het is de eerste keer dat een Dwergarend geclaimd wordt in onze streek.

VISAREND :

trek : In de periode 24.08 (Sint-Denijs) tot 09.10 (2 x 1 ex. Heulebos) werden 13 trekkende Visarenden opgemerkt.. De meeste
Visarenden (7 ex., waarvan 3 ex. op 02.09) werden in de Gavers gezien. Elders zagen we de soort nog boven Sint-Denijs (24.08 en 13.09),
boven
Avelgem-Escanaffles
(13.09),
Zwevegem
(14.09),
Vichte
(29.09)
en
Heulebos
(2
ex.
op
09.10).
ddd,log,dse,vam,ber,gou,ddf,dpc,vag,dkj,cbf,doo,vac,mad.
Het werd het 2de beste jaar ooit voor deze soort. Enkel het jaar 1998 (17 ex.) deed ooit beter.

TORENVALK :

trek : Van 11.08 (Zwevegem) tot 30.10 (2 x 1 ex. Avelgem-Escanaffles) ontvingen we trekgegevens van 73 ex. (4de beste
van laatste 20 jaar). De beste dagen waren 29.09 (15 ex.) en 09.10 (20 ex.). Op 09.10 werd aan Mortagnebos de beste telpostdag van het jaar
meegemaakt met 8 ex. ddd,dse,dzf,vac,fey,sxj,doo,dby,e.a.

SMELLEKEN

: trek : Van 21.09 tot 26.10 (beide te Heule) werden 28 doortrekkende Smellekens gezien (een record; in 1997 en 1999
werden er maar 22 genoteerd). 11 Smellekens werden op geslacht gedetermineerd : 4 m. + 7 w.; de m. meestal later op het seizoen. De beste
dagen waren 29.09 (5 ex.) en 09.10 (10 ex., waarvan 5 aan Mortagnebos, de beste telpostdag ooit). dse,cal,doo,dby,e.a.

BOOMVALK :

pleisteraars : De soort bleef opvallend aanwezig tot 17.09. Daarna ontvingen we enkel nog gegevens uit De Poel te Menen
(08.10) en Bellegem (26 en 28.10). ber,lam,vhn,e.a.
trek : Van 28.07 (Coupure Deweer Avelgem) tot 29.09 (Gavers en 2 x 1 ex. Vichte) werden 37 trekkende Boomvalken gezien. Dit is het 3de
beste van de laatste 20 jaar (beter waren 2000 met 61 ex. en 1992 met 40 ex.).
De trek was vrij gelijkmatig verdeeld over de trekperiode. Topdag werd 15.09 met 6 ex. Er werden nooit meer dan 3 Boomvalken gezien per
telpostdag. dse,fey,vac,gou,e.a.

SLECHTVALK :

pleisteraars : In het najaar werden regelmatig tot 3 ex. samen gezien te Avelgem-Escanaffles. Verder verwijderd van
Ruien werd de soort nog gezien te Sint-Denijs (juv. w. op 19 en 20.10), te Moorsele (m. op 29.10), in de Gavers (juv. op 05.11), te Heestert (2 juv.
op 11.11) en rond de toren van het Sint-Amandscollege van Kortrijk (op 28.11). fey,vac,dzf,mad,doo,lid,sor,dby,aub,log,dkj,chw,dse.
trek : Er werden 5 doortrekkers genoteerd : op 29.08 boven Bellegem, samen met 2 Sperwers en een Boomvalk, op 30.08 boven Sint-Denijs,
op 12.09 boven de Gavers, op 17.09 boven Zwevegem en op 30.10 boven Avelgem-Escanaffles. vhn,ddd,dkj,dse,dzf,vac,fey,sxj.
Er werden meer trekkende Slechtvalken gezien in 1999 (8 ex.) en 2001 (6 ex.).

KWARTEL :

Op 25.07 landde een Kwartel in een Tarweveld te Outrijve. Het is niet duidelijk of het een doortrekker of een broedgeval betreft
(hier vroeger reeds meermaals gebroed, ook een waarneming op 21.06). ddd.

WATERRAL :

Buiten de gewone broed- en overwinteringsplaatsen werd de soort enkel gezien aan het KULAK-waterbekken te Kortrijk
(08.09 en 2 ex. op 17.11), De Poel te Menen (10 en 11.11, 22.12), aan de Oude Leie te Kuurne (21 en 22.12), aan de Oude Leie te Desselgem
(03.11 en 08.12) en aan de Oude Leie te Bavikhove (17.10 en 24.11). gou,xlp,lam,cbr,cbf,e.a.

PORSELEINHOEN :

De soort werd gehoord aan Bergelenput op 03.08. Er verbleef een juv. Porseleinhoentje aan de Gavers op 17.08. Op
05.09 was een adulte vogel te zien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. vek,dkj,gou,sxj.

KRAANVOGEL :

Op 20.11 was er wat Kraanvogeltrek (weer : zie bij Aalscholver). Om 8.05u vlogen 95 ex. over Ingooigem; om 13.10
passeerden daar nog eens 35 ex. laa,chw.
De groep van 95 ex. is de grootste ooit gezien in onze streek. Het totaal van 130 najaarstrekkers is eveneens ongezien.
Op 24.12 werden 4 ex. gezien die ZO-waarts vlogen boven Wevelgem. cal.
Gezien de erg late datum en de trekrichting dient deze waarneming o.i. als wintergegeven te worden gecatalogeerd.

SCHOLEKSTER :

Vogels die als najaarstrekkers werden beschouwd, werden boven Vichte op 05.07 (2 ex. naar N), te Bavikhove (naar N
op 26.07) boven de Gavers (1 ex. op 07.07, 2 ex. op 16 en 25.07, 1 ex. naar NO op 03.11), te Ingooigem (2 ex. ter plaatse en naar Z, aan
Bergelenput (ad. op 28.07), te Kuurne (01.11). dee,dkj,isa,isj,xlp,ber,ddf,dlf,cbg.

STELTKLUUT : Op 29.07 verbleef ’s avonds een tijdje een Steltkluut aan Bergelenput. pvt,dse.
Het betreft nog maar het 12de gegeven voor onze regio (wel 8 gegevens sinds augustus 1998).

KLUUT : Op 07.08 vloog een adulte vogel naar W boven Bergelenput. Op 10.11 landden 19 ex. aan de Gavers. log,dkj.
BONTBEKPLEVIER :

Op 22.06 verbleef een Bontbekplevier aan het waterbekken van de Keibeek te Kortrijk. Van 22 tot 24.07 was weer
een Bontbekplevier te zien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. Ook op 05.10 was de soort hier te zien. ave,ddd,drj,chw.

GOUDPLEVIER :

Van 20.10 (7 ex. boven Avelgem-Escanaffles) tot 26.12 (1 ex. boven telpost Heule) werden regelmatig overtrekkende
Goudplevieren opgemerkt : in totaal 11 groepen (92 ex.). De meeste werden gezien op 26.12, toen 4 groepen (55 ex.) werden opgemerkt,
waarvan de grootste groep van het najaar (28 ex.). fey,dzf,mad,doo,lid,sor,gou,dby,e.a.

ZILVERPLEVIER : Op 19.10 pleisterde een Zilverplevier te Sint-Denijs. ddd.
KIEVIT : Een mooi aantal van 729 trekkers werd op 31.10 geteld aan Mortagnebos Sint-Denijs. ddd.
KLEINE STRANDLOPER : De Kleine Strandloper werd op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles opgemerkt op 04.10. ddd.

TEMMINCKS STRANDLOPER :

Op 05.08 werd een Temmincks Strandloper gezien op het bezinkingsbekken van Avelgem-

Escanaffles. ddd.
Het betreft het 14de ons bekend gegeven voor deze regio.

BONTE STRANDLOPER :

Op 24 en 25.07, op 19.09 en op 27.11 zat een Bonte Strandloper op de bezinkingsbekkens van AvelgemEscanaffles. Op 04.10 waren hier 8 ex. te zien. Op 08.09 (3 ex.) en 11.09 was de soort aanwezig in de Gavers. Op 19.11 vlogen 2 ex., samen
met 66 Kemphanen, noordwaarts boven dit gebied. ddd,dkj,ber,gou,cbf,pvt,dhm.

KEMPHAAN :

Pleisterende Kemphanen werden gezien op 07.07 aan Bergelenput (5 ex.), op 04.10 aan de bezinkingsputten van AvelgemEscanaffles (1 ex.) en op 24.11 aan de Gavers (11 ex.). Trekkende vogels werden opgemerkt boven de Gavers in de periode 19-21.11 (5
groepen, 181 ex., waarvan grootste groep op 19.11 met 75 ex.). rbi,ddd,dkj,ber,dhm,dmm,ddf,huj.

BOKJE :

De volgende gegevens worden als najaarswaarnemingen beschouwd : 1 ex. op 11.09 naar W boven de Gavers, 1 ex. in het
Keibeekbekken te Kortrijk en 2 ex. op 02.11 in het waterbufferbekken Snoekstraat Vichte. dkj,ddd,vac.

HOUTSNIP : Het enige echte najaarsgegeven dateert van 05.10 : een Houtsnip rondvliegend in het Sint-Arnolduspark te Tiegem. vac.
REGENWULP :

Op 13.06 vloog een Regenwulp rond boven Deerlijk. Op 14.07 werden 17 ZW-trekkers geteld boven Zwevegem en op
26.12 vloog een vogel NW-waarts boven Moen. fey,ddd,dby.

WULP :

ZW-trekkers werden opgemerkt op 18.08 boven het Keibeekbekken te Kortrijk (2 ex.), op 11.11 boven Bellegem (20 ex.) en op 16.11

boven Avelgem-Escanaffles (4 ex.). ddd,dem,dse,dmm.

ZWARTE RUITER :

Op 02.10 vloog een Zwarte Ruiter naar ZW boven de Gavers. Op 14.11 vlogen 2 ex. van Escanaffles naar Avelgem
en op 18.12 was nog een vogel aanwezig in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. dkj,dvf.

TURELUUR : Op 21.09 vloog een Tureluur naar ZW boven de bekkens van Avelgem-Escanaffles. vac.
GROENPOOTRUITER :

Van 04.07 tot 02.09 werd de soort regelmatig gezien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (max.
2 ex.). Op 12.06 en 22.07 was een vogel te zien aan Bergelenput en op 22.08 (2ex.), 23.08 en 12.10 werd de soort gezien in de Gavers. Op
15.07 zat er ééntje aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Solitaire ZW-trekkers werden enkel boven de Gavers gezien (22.07, 17.08, 21.08 en
11.09). ddd,ber,ddf,pae,trf,rbi,dkj,trf,dlf,gou.

WITGAT : De grootste najaarsconcentratie werd op 05.08 gezien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles : 33 ex. ddd.
BOSRUITER :

Op 22 en 23.06 zat een vogel aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Op 31.07 werd een Bosruiter opgemerkt aan Bergelenput.
De soort was te zien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles op 05.08, 19.09, 04.10 en 16.10 (2 ex.). Op 13 en 24.09 vloog een ZWtrekker over de Gavers. ddd,rbi,gou.

OEVERLOPER : De grootste najaarsconcentratie werd op 24.07 gezien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles : 22 ex. ddd.
DWERGMEEUW : Op 26.07 werd een adulte Dwergmeeuw opgemerkt in de Gavers. dkj.
GEELPOOTMEEUW:

Het gehele najaar werden regelmatig Geelpootmeeuwen opgemerkt in de regio, met als maxima : 4 adulte vogels
op 19.11 in de Gavers, 3 ex. op 12.08 op Bergelenput, 2 ex. op 04.10 aan de sluis te Bossuit. Verder waren er solitaire vogels te zien aan de sluis
te Spiere (19.09), aan het KULAK-waterbekken (30.11 en 21.12), op het stort te Moen (10 en 13.12), te Zwevegem (14.09 en 01.11) en te SintDenijs (20.10). ddd,rbi,dmm,e.a.

PONTISCHE MEEUW bahc : Op 03.11 werd een Pontische Meeuw (1ste kalenderjaar) gedetermineerd op de Gavers. peter adriaens.
VISDIEF : Op 16.06 zaten er 4 Visdiefjes in de Gavers. Op 04.07 zat er 1 ex. en de soort was er aanwezig van 14 tot 31.07 (max. 3 ex. van 15
tot 21.07). De laatste Visdiefjes werden in de Gavers gezien op 31.07 en op 30.08. Elders werd de soort enkel opgemerkt aan de sluis te Ooigem
(1 ex. op 02.08) en op Bergelenput (4 ad. en 1 eerstezomervogel op 03 en 04.08). ber,ddf,vag,gou,cbf,dkj,sxj,des,deg,log,cbr,tgh.

ZWARTE STERN : Naast de eerste waarneming (1 ex. op de Leie te Menen), werden alle overige gegevens verzameld in de Gavers, waar
de soort tijdens de periode 17.07 – 04.09 regelmatig werd gezien (max. 3 ex. op 22.07). maf,dkj,ber,dse,rbi.

HALSBANDPARKIET :

Op 28.07 zaten 2 ex. in het Park Casier te Waregem. Op 24.08 werd de soort opgemerkt op het stort te Moen.

vac,ddd.

KERKUIL :

Er werd op 22.08 een verkeersslachtoffer gevonden langs de A19 te Menen. Op 16.09 jaagde een Kerkuil langs de Gaverbeek in
de Gavers. Op 02.10 werd de soort opgemerkt langs de Wijnsbergstraat te Vichte. Op 08.11 werd een Kerkuil gezien te Escanaffles en op 18.11
in de Zuidstraat te Harelbeke. cbr,vag,ber,dem,dbj.

BOSUIL : Op 19.08 en 25.09 werd een Bosuil waargenomen in en rond Mortagnebos Sint-Denijs. dby.
VELDUIL :

Op 09.10 vloog een Velduil ZW-waarts over telpost Sint-Denijs (14.43u) en op 21.10 was de soort aanwezig in de Gavers.

doo,dby,dkj,sxj.

GIERZWALUW : Op 28.07 werd getrekteld aan Coupure Deweer te Avelgem. Het leverde 521 ex. op. De laatste Gierzwaluw werd op 27.09
opgemerkt boven Zwevegem. dse,fey,ddd.

IJSVOGEL :

In de periode 04.07 – 01.11 ontvingen we eerste waarnemingen uit gebieden waar de soort niet broedde. De meeste
aankomsten situeren zich in de periode 21.08 – 07.10, kennelijk de piekperiode van de najaarstrek.

DRAAIHALS :

Er werden 9 Draaihalzen geringd : te Ingooigem 3 ex. op 27.08, 1 ex. op 30.08 en 2 ex. op 30.09; te Harelbeke op 23 en
29.08 en te Anzegem op 07.09. Daarnaast werden nog 2 Draaihalzen visueel waargenomen : op 30.08 op een akker te Sint-Denijs en op 20.09
Z-waarts vliegend te Zwevegem. laa,xel,did,xam,ddd.

KLEINE BONTE SPECHT :

De soort werd tijdens het najaar regelmatig opgemerkt in de Gavers (vanaf 10.09). Elders werden Kleine
Bonte Spechten enkel gezien aan de Stasegemsesteenweg te Kortrijk (17.07), aan de Poel te Menen (10.08), aan de sluis te Spiere (19.09) en in
Mortagnebos (10.10). dvf,ber,ddd,lam,e.a.

BOOMLEEUWERIK :

Van 29.09 (2 ex. Mortagnebos Sint-Denijs) tot 11.11 (4 ex. Gavers) werden in totaal 90 overtrekkende
Boomleeuweriken genoteerd. De drukste dagen waren 09.10 (14 ex.), 11.10 (10 ex.), 13.10 (10 ex.), 20.10 (12 ex.) en 31.10 (9 ex.). De grootste
groep (8 ex.) werd dit najaar opgemerkt boven Sint-Denijs (13.10).
De soort werd ook aan de grond gezien : 8 ex. op 10.10 te Anzegem, 1 ex. op 11.10 te Avelgem-Escanaffles, 2 ex. op 27.11 te Ingooigem en aan
Mortagnebos : op 10.10, 31.10 (3 ex.) en 11.11. dby,dkj,vac,aub,gou,fey,vac,ddd,chw,e.a.
2002 werd al bij al een vrij goed jaar (4de beste van laatste 20 jaar). De volgende jaren was er meer trek : 2000 met 379 ex., 1997 met 163 ex. en
1996 met 118 ex..

VELDLEEUWERIK :

Op 31.10 werden op de telpost Mortagnebos 1.799 Veldleeuweriken genoteerd op trek, waarvan 1.692 ex.

passeerden in 2u30. ddd.

BOERENZWALUW :

De laatste waarnemingen werden verricht op 20.10 (6 ex. te Avelgem-Escanaffles) en 21.10 (1 ex. Gavers).
fey,dzf,mad,doo,lid,sor,dlf,dkj.

HUISZWALUW : De laatste 2 Huiszwaluwen werden dit jaar op 20.10 gezien boven Avelgem-Escanaffles fey,dzf,mad,doo,lid,sor.
BOOMPIEPER :

Van 07.09 (1 ex. in Bergelenput) tot 06.10 (1 ex. ZW over de Gavers werd regelmatig Boompieper vastgesteld, maximaal 3
ex. samen (28.09 Heulebos en 29.09 Gavers). rbi,gou,dse,e.a.

WATERPIEPER :

De eerste plaatselijke vogels van het najaar (3 ex.) werden op 14.09 gezien op de bezinkingsputten van AvelgemEscanaffles. Overtrekkende vogels werden gezien van 21.09 (2 ex. Heulebos) tot 02.11 (Gavers). De piek situeerde zich eind oktober (o.a. 10 ex.
naar ZW boven Avelgem-Escanaffles). ddd,fey,dse,gou,dzf,vac,sxj,e.a.

GELE KWIKSTAART :

Op 30 en 31.08 waren in de akkers aan de Priesterstraat te Sint-Denijs meer dan 200 Gele Kwikstaarten present.

ddd.

GROTE GELE KWIKSTAART : ZW-trekkers werden opgemerkt in de periode van 13.09 (2 ex. te Zwevegem) tot 31.10 (3 ex. boven
Mortagnebos). In totaal werden 60 ZW-trekkers doorgestuurd. 20 daarvan dateren van 29.09 (waarvan 13 ex. in de Gavers). Het beste jaar 2000
(70 ex.) werd net niet geëvenaard. Het dagtotaal van 29.09 en de telpostdag, beleefd in de Gavers, zijn evenwel records voor deze soort.
ddd,dby,ddc,gou,log,vam,cal,e.a.

WITTE KWIKSTAART : Op 22.11 werd langs de Schelde te Bossuit een Witte Kwikstaart gezien met een geel gezicht. ddd.
ROUWKWIKSTAART : Op 26.08 werd een Rouwkwikstaart gedetermineerd op het Kerkplein van Sint-Denijs. dby.
BLAUWBORST :

Op 09.07 werd een m. gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Het is niet duidelijk of het hier een broedgeval betreft.

ddd.

PAAPJE :

Van 18.08 tot 08.09 werd de soort regelmatig gezien in de Gavers (max. 2 ex. op 18 en 29.08; 6 ex. in totaal). De hoofdmoot werd
echter weer gezien in de regio Hoog-Kortrijk / Sint-Denijs / Zwevegem. Vanaf 10.08 tot 29.09 werd de soort hier vrijwel dagelijks genoteerd. De
grootste concentratie (26 ex. !) werd op 21.09 opgetekend aan de Brucqstraat te Sint-Denijs. gou,ber,ddd.

ROODBORSTTAPUIT :

Op 25.08 werd tussen 5 Paapjes een Roodborsttapuit opgemerkt te Sint-Denijs. Van 07 tot 11.09 verbleef 1 ex.

te Zwevegem. ddd.

TAPUIT :

Van 10.08 (1 ex. Zwevegem) tot 22.10 (1 ex. Sint-Denijs) ontvingen we regelmatig waarnemingen van Tapuit (tot 01.10 vrijwel

dagelijks in het Zwevegems). Maximaal werden 7 ex. tegelijk gezien (30.08 Sint-Denijs). ddd,deg,dhl,vhn,e.a.

BEFLIJSTER : Op 06.10 vloog een m. ZW op vanuit de Gavers. dkj,pvt.
KOPERWIEK : Op 19.10 werden na 5 uren tellen 4.326 Koperwieken geteld boven de telpost nabij Heulebos. dse.
CETTI’S ZANGER : Op 18.09 werd een Cetti’s Zanger geringd te Ingooigem. laa.
Het betreft het 3de regionaal gegeven dat ons bekend is (vorige : 29.10.1978 en 07.04.1989, beide in de Gavers).
RIETZANGER :

Van 20.07 tot 13.09 werd regelmatig Rietzanger opgemerkt in de Gavers (max. 2 ex. op 02 en 04.08).
gou,ber,ddf,lak,pae,cbf,pvt,dkj.

FLUITER : Op 20.09 werd een Fluiter geringd op de Borreberg te Anzegem. xam,gou.
Het betreft de meest late najaarswaarneming die voor onze regio bekend is.

GOUDHAAN : Op 18.10 werden in totaal 35 Goudhaantjes geteld, verdeeld over kleine groepjes in Waarmaarde. xel.
VUURGOUDHAAN :

Op 06.09 werd een Vuurgoudhaan gezien aan de Walleweg te Bellegem. In het najaar werd de soort elders enkel

gezien in de Gavers (max. 2 ex. op 27.11 en 06.12). dem,gou,ber,ddf,dlf,lak,pte,vag,vac.

BONTE VLIEGENVANGER :

Er werd een eenzame Bonte Vliegenvanger gezien in Hemsrodebos Anzegem op 23.08 en aan de
Heirbaan te Ingooigem op 13.09. gou,jean-pierre turpijn.

BAARDMAN : Op 23.10 verbleven 2 Baardmannetjes in de Gavers en op 03.11 vertrokken hier 8 ex. ZW-waarts. ber,pte,dlf,gou.
BUIDELMEES :

Van 25.09 tot 01.11 verbleven 2 Buidelmezen in de Gavers. Op 29.09 werden 2 ex. opgemerkt aan de Oude Leiearm te
Bavikhove. ber,dlf,ddf,gou,cbr.

GRAUWE KLAUWIER : Op 04.09 werd te Ingooigem een Grauwe Klauwier geringd. laa.
Het betreft het 8ste gegeven van de laatste 20 jaar.

SPREEUW : Op 31.10 werden na 3.30u tellen 1.126 Spreeuwen geteld boven de telpost Mortagnebos. ddd.
EUROPESE KANARIE :

De soort werd overtrekkend gezien op 21.09 (Heule), 29.09 (2 ex. Gavers), 20.10 (2 ex. Bavikhove en 1 ex.
Avelgem-Escanaffles) en 01.11 (2 ex. Gavers en 1 ex. Mortagnebos). dse,gou,dkj,xlp,fey,dzf,mad,doo,lid,sor,pvt,rbi,ddd.

BARMSIJS :

Van 06.10 tot 16.11 werden regelmatig Barmsijzen gezien, maximaal 5 ex. in de Gavers op 08.11 en 9 ex. NO trekkend over de
Gavers. gou,ber,e.a.

KRUISBEK : Op 03.06 werd een Kruisbek gezien in een tuin in Harelbeke. Vanaf 29.07 tot 17.10 ontvingen we regelmatig waarnemingen van
deze soort (max. 9 ex. aan Bergelenput op 29.07, 24 ex. aan de Gavers op 17.10, 8 ex. op Rodenburg Marke op 05.09 en 5 ex. aan de Leieweg
Marke op 09.09). mam,dkj,pvt,dse,ntj,e.a.

GROTE KRUISBEK BAHC : Op 09.11 werd een m. Grote Kruisbek geringd te Anzegem. xam.
Het betreft nog maar de tweede waarneming van deze soort (naast een ringvangst op 14.10.1990 te Anzegem).

GOUDVINK :

Op 11.07 zat een m. in de Gavers. Boven hetzelfde gebied werden een paar keer overtrekkende vogels genoteerd : op 20.10,
24.10 en 11.11 (3ex.). De enige waarneming buiten de Gavers werd op 03.11 verricht aan de Oude Leie te Bavikhove. gou,dkj,cbr.

APPELVINK :

Er werden Appelvinken gezien te Escanaffles op 19.09 (1 ex.) en op de Gavers op 18.08 (1 ex.) en 22.10 (3 ex.). Boven
hetzelfde gebied werd trek gezien op 14.09, 21.09 (2 ex.) en 28.09 (3 ex.). gou,dlf.

IJSGORS : De enige Ijsgors van het najaar vloog op 11.10 ZW-waarts boven Anzegem. gou.
ORTOLAAN : Op 13.09 landde een Ortolaan in een bietenveld te Anzegem, waarna hij weer ZW-waarts verdertrok. gou.
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