
VOGELS IN ONZE STREEK 

 
voorjaarstrek 2002 

en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2002 

Het werd een vrij goed voorjaar, hoewel nauwelijks records werden gebroken. De overstromingen te Pottes 
zorgden voor de belangrijkste spetters : ondermeer Sneeuwganzen, Gestreepte Strandloper en Poelruiter. 
Maar elders werden we ook vaak beloond voor ons speurwerk : 3 Koereigers samen, 4 Grote Zilverreigers, 
maar ook een paar groepen (vroege) Kraanvogels, nog eens een Grote Karekiet en de 2de Dwerggors ooit. De 
waarnemingen die misschien langst zullen bijblijven zijn wellicht de Steppekiekendief en vooral de Vale Gieren 
uit Nokere die zich ook boven onze regio lieten zien. 

Voor dit artikel verwerkten we meer dan 1.000 gegevens, ingestuurd door een 80-tal vogelkijkers 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-sturensoortenlijst 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. 

  

ROODHALSFUUT : De gehele periode verbleef een Roodhalsfuut in de Gavers te Harelbeke-Deerlijk (hier al 
aanwezig sinds 21.08.1997). 

GEOORDE FUUT : In de periode 01.03-22.06 werd de soort regelmatig gezien in de Gavers, dikwijls met 
meerdere exemplaren (max. 6 ex. op 29.03). Tijdens de periode 25.03-18.04 werd de soort er vrijwel dagelijks 
opgemerkt. Elders werden Geoorde Futen gezien te Pottes (max. 8 ex. op 01.04) en Bergelenput (2 ex. op 
11.05). dkj,ber,pvt,gou,nse,rbi,e.a. 

Weer lente 2002 

Het werd een vrij warme lente, met vooral zon in het begin van het seizoen. De late lente werd gekenmerkt door regelmatige 
neerslag. 

Maart werd een vrij warme maand, met vrijwel dagelijks temperaturen boven 10°C, op 16, 30 en 31.03 zelfs meer dan 15°C. Toch 
werd nog regelmatig lichte grondvorst opgetekend, vooral tijdens de periodes 02-10.03 en 23-29.03. De neerslag concentreerde zich 
vooral tot de periode 12-20.03, genoeg voor een maandtotaal van 57 mm (normaal 46 mm). De wind was variabel, beginnend met 
een matige ONO-wind op 01.03, daarna vaak krachtig tot hard westelijk tot 10.03, van 12 tot 17.03 zwak tot matig zuidelijk of vrij 
krachtig oostelijk, dan weer een harde ZW’er tot 22.03 en tenslotte zwak tot matig vooral uit oostelijke richtingen tot 30.03. 

Ook april werd gemiddeld vrij warm (2,4°C warmer dan normaal), met een paar langere perioden met dagtemperaturen tot boven 15°
C (01-05.04 en 17-24.04) en op 02, 03, 22 en 24.04 een kwikstijging tot boven 20°C. Lichte nachtvorst werd nog met enige regelmaat 
genoteerd tot 21.04. Het werd een vrij droge maand met enkel neerslag tijdens de perioden 13-19.04 en vanaf 26.04, goed voor in 
totaal 34,7 mm (normaal 46 mm). De wind waaide in het begin van de maand (tot 11.04) regelmatig uit noordoostelijke richtingen, 
meestal matig, maar op 10.04 zelfs krachtig. Daarna werd vrijwel steeds wind uit westelijke richtingen genoteerd, op het einde van de 
maand hard en op 29.04 zelfs een ZW-storm. 

Mei deed ook warmere temperaturen noteren dan normaal (gemiddeld 0,4°C warmer dan normaal). Vooral tijdens de periode 13-
21.05 was het goed warm met temperaturen boven 20°C (op 16 en 17.04 zelfs boven 25°C). De minimumtemperaturen daalden nog 
zelden onder 8°C (enkel op 03 en 04.05). Het regende regelmatig verspreid over de maand, met 18-20.05 als langste droge periode. 
Er werd 55,7 mm neerslag opgetekend (normaal 53 mm). In het begin van de maand waaide de wind meestal uit een NW-richting (tot 
ca. 10.05), daarna meestal uit een ZW-richting, met enkel harde wind op 22 en 25.05. Sporadisch werden dagen genoteerd met een 
wind uit een overwegend oostelijke richting : 07-08.05 (NNO), 12.05 (O) en 17.05 (ONO). 

bron : lijsten "Algemene Klimaatgegevens" van het Provinciaal Land- en Tuinbouwcentrum te Beitem (Roeselare). 

verwerking : Yann Feryn 



AALSCHOLVER : pleisteraars : De maandmaxima op de slaapplaats van de Gavers bedroegen 193 ex. op 
26.03, 48 ex. op 16.04 en 26 ex. op 08.05. Elders werd de soort nog in interessante aantallen gezien aan de 
sluis te Moen (11 ex. op 19.03). dkj,gou,ddd,e.a. 
trekkers : De voorjaarstrek begon in februari met 70 ex. op 16.02 boven Bissegem en eindigde begin mei (5 
ex. op 07.05 boven de Gavers). Tijdens de periode 14-29.03 werden meer dan de helft van de 1.115 trekkende 
vogels gezien. Het totaal aantal doortrekkers was dus vrij beperkt (8ste beste jaar van de laatste 20 jaar; 
tijdens het bestjaar 1998 werden 1615 ex. geteld). xag,dkj,e.a. 

KOEREIGER BAHC : In de Gavers werd op 01.03 een Koereiger opgemerkt in de slaapboom van de 
Aalscholvers. Op 29 en 30.04 waren er 3 Koereigers in de Gavers aanwezig. dkj. 
Het betrof amper het 7de en 8ste gegeven voor deze soort in onze regio. Het was wel de eerste keer dat meer 
dan 1 ex. tegelijk werd gezien. 

KLEINE ZILVERREIGER : Op 14.02 verbleef even een Kleine Zilverreiger in de Gavers. Het dier vloog daarna 
naar W. Op 22.05 verbleven 4 Kleine Zilverreigers in de Gavers. pvt,dkj. 
De Kleine Zilverreiger werd bij ons voor het eerst gezien op 07.06.1990, maar tegenwoordig is het een 
jaarlijkse gast (grootste groep : 5 ex. op 20.05.1996 Gavers). 

GROTE ZILVERREIGER bahc : Op 28.03 verbleven 4 Grote Zilverreigers op de verdronken akkers van 
Pottes. ’s Anderendaags werd één ex. gezien NO trekkend boven de Gavers. ddd,ave,ber,gou,dlf. 
De Grote Zilverreiger werd bij ons voor het eerst gezien op 25.12.1995, maar tegenwoordig is het een 
jaarlijkse doortrekker geworden (grootste groep : 5 ex. van 19 tot 25.11.2000 Gavers). 

PURPERREIGER : Op 30.03 vloog een Purperreiger op uit het rietveld van de Gavers. Op 25.04 verbleef een 
vogel in de Gavers, waarna hij NO-waarts wegtrok. Ook op 02.05 werd een NO-trekker opgemerkt. Op 16.05 
vloog een NO-trekker over Rollegem. gou,sxj,zom,vag,vql. 

ZWARTE OOIEVAAR : Op 15.05 trok een Zwarte Ooievaar NO-waarts boven Escanaffles en Avelgem. ave. 

OOIEVAAR : pleisteraars : Op 26.03 verbleef een Ooievaar te Otegem. Er werd één ex. gezien op 28.03 en 
mogelijk dezelfde van 13 tot 20.04 in de Avelgemse Scheldemeersen. Op 06.04 werd een vogel gezien te 
Pottes (misschien dezelfde als die van Avelgem). dzf,ddd,dvf,lid,ave. 
trekkers : Van 21.02 (1 ex. boven Hellebos Tiegem NO) tot 13.04 (1 ex. boven Wielewaalcoupure Avelgem) 
ontvingen we 13 waarnemingen van trekkende Ooievaars (32 ex. in totaal). De meeste vogels werden gezien 
tijdens de periode 15.03-01.04 (27 ex.), met ondermeer 7 ex. boven Bossuit op 15.03, 6 ex. boven Kortrijk op 
30.03 en 5 ex. boven Avelgem op 01.04. dee,xel,wvl,dzf,med. à gou,e.a. 

LEPELAAR : Op 03.05 vloog een Lepelaar NW-waarts over de Gavers. Op 12.05 werd een NO-trekker 
opgemerkt boven hetzelfde gebied. sxj,gou,dkj. 

GRAUWE GANS : Voorjaarstrek werd vastgesteld van 11.02 (100 ex. naar NO boven Vichte) tot 28.03 (2 ex. 
naar NO boven Kortrijk). De piek werd genoteerd op 05.03 toen naar schatting een 1.000-tal Grauwe Ganzen 
in diverse grote groepen boven Bellegem werden opgemerkt. dee,els clarysse,vhn,e.a. 
In totaal ontvingen we trekgegevens van 1.637 ex. 2001 werd hiermee het tweede beste jaar sinds we de 
gegevens verwerken (1983). Het beste jaar blijft 1989 met 2.398 voorjaarstrekkers. 

SNEEUWGANS BAHC : Van 29 tot 31.03 verbleven 2 Sneeuwganzen op de ondergelopen akkers van Pottes 
(wellicht ontsnapte dieren). ave,cbf. 
In onze regio zelf kennen we slechts 5 gegevens van deze soort (alle in de Gavers, waarvan 3 in 1985). 

BRANDGANS : Van 09-11.03 werd een solitaire vogel opgemerkt op de ondergelopen akkers te Pottes. Er 
werden ook regelmatig een 2-tal ex. gezien in de Gavers (verwilderde populatie). fey,vac,ddd. 

BERGEEND : Grote voorjaarsaantallen werden opgemerkt te Pottes (max. 153 ex. op 08.03 en een 200-tal ex. 
op 20.03) en te Avelgem (Scheldemeersen) met 69 ex., meteen de grootste concentratie ooit voor onze regio. 
dee,sxj,e.a. 

KRAKEEND : De dalende winteraantallen mengden zich ongemerkt met de doortrekkers. Opvallende 
voorjaarsgegevens waren de 4 koppels die op de Gavers verbleven op 16.04 en de 12 m. op 03.06 op 
dezelfde plas. gou,ber,dlf,dkj. 

WINTERTALING : Er werden grote winter- en voorjaarsaantallen bemerkt (zie artikel winter 2001-2002). Op 



07.04 vloog een mooie groep van 25 ex. NO-waarts boven Avelgem. dzf. 

ZOMERTALING : De eerste voorjaarstrekker werd gezien op 16.03 op een ondergelopen akker te Pottes. 
Vanaf die datum werd de soort vrijwel dagelijks gezien tot 17.04, met als maxima niet minder dan 31 ex. op 
05.04 te Pottes (een absoluut record) en 6 ex. op de Gavers op 16.04. Vanaf 22.05 werd de soort nog 
regelmatig gezien op de Gavers (b.v. 2 m. op 28.05 en een koppel op 18.06). sab,gou,zom,sxj,dkj,ber,e.a. 

SLOBEEND : NO-trekkers werden enkel gezien op 21.04 boven de Gavers (8 ex.). ber. 

KROONEEND : Een duidelijk voorjaarsgegeven werd op 07.04 genoteerd in de Gavers, toen 3 m. en een w. er 
de revue passeerden. dkj. 

ZWARTE ZEE-EEND : Op 21.03 werden 2 m. genoteerd op de Gavers. sxj,zom,dkj. 

BRILDUIKER : Op 19.05 werd een erg laat (en mogelijk ontsnapt, want geringd) w. Brilduiker gezien aan het 
sas van Ooigem. des. 
De meest late Brilduiker tot hiertoe werd op 01.05.1985 genoteerd op de Schelde te Spiere. 

MIDDELSTE ZAAGBEK : De soort werd dit voorjaar opgemerkt in de Gavers (3 ex. op 30.03) en op de Leie te 
Bavikhove (1 ex. op 09.04). gou,xlp. 

WESPENDIEF : Er werden amper 6 NO-trekkers opgemerkt dit voorjaar : 2 ex. op 12.05 boven de Gavers, 2 
ex. boven Pottes op 19.05 en 2 ex. opnieuw boven de Gavers op 26.05. dkj,mond.med. à fey. 
Het beste jaar ooit was 1994 met 17 voorjaarstrekkers. 

ZWARTE WOUW : De soort werd dit voorjaar enkel in de Gavers gezien : op 17.04 een NO-trekker, op 21.04 
een onvolwassen vogel die er overnachtte en op 13.05 nog een NO-trekker. ber,sxj,dkj,vag. 
In 1993 en 2001 werden 10 voorjaarstrekkers genoteerd. 

RODE WOUW : Enkel op 10.03 werd de soort gezien : een W-waarts vliegende vogel te Avelgem en een N-
trekkende vogel te Heule en Kuurne. We gaan ervan uit dat die laatste 2 waarnemingen dezelfde vogel betrof. 
We noteren dus 2 voorjaarstrekkers in de annalen. mip,cbr,xlp,lid,cbf,dse. 
In 1987 werden ooit 8 trekkers gezien in het voorjaar, maar dat was hoogst uitzonderlijk. 

VALE GIER BAHC : Er verbleven een tijdje een 14-tal Vale Gieren in en rond het park van Nokere, op een 
paar km buiten onze regio. De soort werd op 08.06 ook boven ons gebied waargenomen : 7 ex. boven 
Hemsrodebos Anzegem en 1 ex. boven de E17 te Deerlijk. dhm,sxj. 
Eerder werd deze soort in onze regio enkel gezien te Sint-Denijs op 15.05.1993 (solitaire O-trekker). 

BRUINE KIEKENDIEF : Van 15.03 (2 ex. boven Kortrijk) tot 03.06 (Bergelenput) trokken 23 Bruine 
Kiekendieven over de streek (6 m. + 10 w.). De trek kende een lichte piek in de eerste decade van april (7 ex.). 
vql,log,vej,roa,ber,gou,lid,dkj,dzf,e.a. 
Vorig jaar was het beste ooit met 38 doortrekkers. Tijdens deze trekperiode werden ook plaatselijke vogels 
opgemerkt. Een paar keer in de Gavers, maar meestal langs de Schelde. 

BLAUWE KIEKENDIEF : De enige echte NO-trekker was een w. dat op 24.03 werd opgemerkt boven Bossuit. 
dea. 

STEPPEKIEKENDIEF BAHC : Op 24.03 werd een laag O-waarts trekkend adult m. van deze zeldzame soort 
gezien aan het Orveytbos te Moen. vaa. 
Eerder hadden we de soort in onze streek enkel gezien op 13.04.1990 (ook een adult m.). 

GRAUWE KIEKENDIEF : Op 20.06 landde een m. in gemaaid hooi in de omgeving van Mortagnebos Sint-
Denijs. ddd. 

SPERWER : Van 11.03 (Kortrijk) tot 24.04 (Escanaffles) trokken 22 Sperwers over, waarvan de helft tijdens de 
periode 24.03-04.04. De grootste groep betrof 5 ex. boven de Gavers op 27.03. dse,ddd,zom,dse,ddd,vql,cbr. 
Met 22 ex. scoren we het tweede beste jaar ooit (enkel in 2000 zagen we meer voorjaarstrekkers : 30 ex.). 

HAVIK : Op 21.05.2002 werd te Anzegem een Havik (m., 2de kalenderjaar) geringd. xam. 



BUIZERD : Van 10.03 (1 ex. boven Sint-Denijs) tot 07.05 (1 ex. boven Escanaffles) trokken 51 Buizerds over, 
met als drukste periodes 10-18.03 (14 ex.) en 09-18.04 (17 ex.). De grootste groep bevatte 4 ex. (op 16.03 
boven de Gavers). dby,ddd,gou,e.a. 
2002 werd dus een vrij goed jaar. Enkel 1994 en 2000 deden beter met resp. 55 en 66 ex. 

VISAREND : De enige voorjaarstrekker werd op 17.04 opgemerkt boven Orveytbos Moen. xlp. 
Het was van 1992 geleden dat we nog zo’n zwak voorjaar gekend hebben. 

TORENVALK : We ontvingen 5 voorjaarstrekkers : op 24.03 boven Heule, op 31.03 boven Zwevegem en op 
22.04 boven Escanaffles (2 ex.) en Zwevegem. dse,ddd. 
Vijf trekkers lijkt niet veel, maar enkel 1983 en 2000 deden ooit beter, met amper 6 trekkende Torenvalken. 

BOOMVALK : De eerste Boomvalken werden op 16.04 gezien : 1 vogel ter plaatse aan de Oude Leie te 
Wevelgem en 2 NO-trekkers boven Zwevegem. Voorjaarstrek werd overigens enkel nog opgemerkt op 13.05 
met 2 ex. boven Escanaffles en 1 ex. boven Outrijve. deg,ddd. 
Met 5 trekkers scoorden we maar een matig jaar (in 2001 en 1994 werden 12 voorjaarstrekkers genoteerd). 

SLECHTVALK : De enige waarneming die als voorjaarstrek werd doorgegeven, komt uit de Gavers : 1 ex. op 
16.05. sxj. 

KWARTEL : In het voorjaar werd een zangpost opgemerkt te Nieuwenhove Waregem (20.05), aan de 
Vlasschaard te Hulste (20.05), aan de Makebeek te Sint-Denijs (23.05) en aan de Priesterstraat te Sint-Denijs 
(2 zp op 28.05). fey,dbj,ddd. 

WATERRAL : De aantallen lopen in de Gavers op tot 4 ex. op 16.03, wat wijst op voorjaarstrek. gou. 

KRAANVOGEL : Op 26.02 werd om 13.10u een groep van ca. 40 Kraanvogels opgemerkt boven Kennedybos 
Kortrijk, wat later gevolgd door nog eens ca. 20 ex. ’s Anderendaags werden 2 NO-trekkers opgemerkt boven 
Pottes. aub,ave. 
Nooit werden zo vroeg voorjaarstrekkers gezien in onze streek. 

SCHOLEKSTER : Op 28.02 (3 ex. Pottes) werden de eerste Scholeksters genoteerd. Vanaf die datum tot in 
het broedseizoen was de soort constant aanwezig op de ondergelopen akkers. Maximaal werden hier 9 ex. 
opgemerkt (11.04). Ook elders werd de soort gezien, ondermeer 2 ex. vanaf 02.03 vrijwel constant aan de Leie 
te Lauwe, 5 ex. aan de Schelde te Avelgem op 17.03, 2 ex. over Bossuit vliegend op 21.04 en regelmatig 2 ex. 
in de Gavers in mei. ddd,deg,dee,dea,dkj,ber,e.a. 
Trekkende vogels werden gezien in de periode 17.03-16.04 (in totaal 5 ex., ondermeer 3 ex. op 16.04 boven 
de Gavers), maar het is niet altijd duidelijk of het doortrekkers betrof of plaatselijke rondvliegende vogels. 
cbr,gou,dmm,vek,dkj. 

KLUUT : Van 01.03 (1 ex. te Pottes) tot 25.05 (1 ex. NO boven de Gavers) werden regelmatig Kluten gezien. 
De grootste concentraties werden genoteerd te Pottes (18 ex. op 04 en 05.03) en in de Gavers (14 ex. op 
13.03 en 01.04). NO-trekkers werden ook in beide gebieden gezien (o.a. 14 ex. boven de Gavers op 07.03, 10 
ex. boven Escanaffles en de Gavers op 15.04). Buiten beide voornoemde gebieden werd enkel een ZW 
vliegende vogel gezien te Bossuit op 16.03. ddd,dkj,drj,dvf,alp,dea,e.a. 

KLEINE PLEVIER : De eerste Kleine Plevieren werden op 11.03 opgemerkt te Pottes (3 ex.). Vanaf 22.03 
werden de waarnemingen algemener. Nooit werden meer dan 4 ex. tegelijk gezien (Pottes op 04 en 22.04, 
kleiput Pontestraat Marke op 07.06). De laatste waarneming heeft al met het broedseizoen te maken (zie 
artikel in volgende Klimop). sxj,ddd,fey,e.a. 

BONTBEKPLEVIER : Van 07 tot 19.03 was de soort opvallend aanwezig op de ondergelopen akkers te Pottes, 
met als maximum 51 ex. op 15.03 (alweer een record). Van 12 tot 16.05 werden ook Bontbekplevieren gezien 
aan Bergelenput (2 ex. op 12.05). ddd,ave,trf,vej,naa,e.a. 

ZILVERPLEVIER : Op 30.04 verbleven 3 ex. in de Gavers. Op 11.05 werd een haastig overtrekkende groep 
van liefst 55 ex. opgemerkt boven Sint-Eloois-Vijve. De vogels vlogen op ca. 100 m hoogte; de roep was 
duidelijk te horen. Het betreft de grootste groep ooit voor onze regio en een heel uitzonderlijk aantal voor het 
binnenland. dkj,fey. 

DRIETEENSTRANDLOPER : Op 02.04 werden 2 Drieteenstrandlopers genoteerd op de ondergelopen akkers 
van Pottes. nse. 



KLEINE STRANDLOPER : Op 13.03 waren 3 Kleine Strandlopers aanwezig te Pottes. ave. 

GESTREEPTE STRANDLOPER BAHC : Van 28 tot 31.03 was 1 ex. van deze Amerikaans/Siberische soort 
aanwezig te Pottes. jlc,vup,dpc,e.a. 
In onze eigen regio werd de Gestreepte Strandloper enkel gezien van 14 tot 16.10.1998 te Spiere-Warcoing. 

BONTE STRANDLOPER : Op 26.02 (2 ex.) en van 09 tot 31.03 was de soort aanwezig op de ondergelopen 
akkers van Pottes. Maxima werden geteld op 13.03 (89 ex.) en 21.03 (80 ex.). Elders werd de soort enkel 
gezien langs de Schelde te Escanaffles (1 ex. op 28.03) en aan Bergelenput (1 ex. op 14.05). 
ave,fey,vac,dea,ddd,trf,naa,e.a. 
De groep van 89 ex. is met voorsprong de grootste groep ooit in en rond onze regio (vorig grootste aantal : 38 
ex. op 15.03.2001 te Pottes en in onze regio zelf : 17 ex. op 17.11.1997 in de Gavers). 

KEMPHAAN : Van 16.02 (3 ex.) tot 24.04 verbleven heel wat Kemphaantjes te Pottes (maximaal 183 ex. op 
01.04). Elders werd de soort nog gezien aan de Schelde te Avelgem (4 ex. op 17.03), langs de Schelde te 
Escanaffles (9 ex. op 21.03), boven de Gavers (4 NW-trekkers op 23.03), langs de Leie te Lauwe (1 ex. op 
28.03) en langs de Moorseelsestraat te Gullegem (3 ex. op 25.04). fey,vac,nse,dee,dea,ddd,gou,deg,e.a. 

BOKJE : Het Bokje werd voor ’t eerst dit jaar gezien in het waterbufferbekken aan de Snoekstraat te Vichte. 
Op 03.03 waren hier 3 ex. aanwezig. Elders werd de soort enkel nog gezien te Pottes (1 ex. op 27.02). 
vac,ave. 

WATERSNIP : Vanaf 16.02 (1 ex. Gavers) werden Watersnippen gezien en dit tot 22.04 (2 ex. Pottes). De 
grootste concentratie werd op 05.03 opgemerkt op de grens Escanaffles-Pottes (33 ex.). Elders werden nooit 
meer dan 5 ex. tegelijk genoteerd. Vermeldenswaard waren wel de 12 ex. die op 25.02 boven Zwevegem NW-
waarts vlogen. gou,ddd,e.a. 

GRUTTO : De soort werd van 13.02 (10 ex.) tot 01.04 (19 ex.) regelmatig gezien op de akkers van Pottes, met 
de grootste groepen op 25, 27 en 28.02 (resp. 390, 139 en 117 ex. !) en 10.03 (60 ex.). 
nse,ber,pae,drj,ddd,puw,e.a. 
Overtrekkende Grutto’s zagen we enkel boven de Gavers (op 06, 14, 23 en 24.03 resp. 1, 2, 1 en 4 ex.). 
gou,dkj,dlf,vag. 

REGENWULP : Van 06.04 (1 ex. Pottes) tot 10.05 (gehoord boven Deerlijk) ontvingen we 7 gegevens, steeds 
van solitairen uitgezonderd op 25.04 : 2 ex. NO boven de Gavers. ave,puw,sxj,fey,dkj. 

WULP : Er zat een Wulp aan Bergelenput op 13.04. Solitair trekkende vogels werden opgemerkt boven Sint-
Denijs op 24.04, boven de Gavers op 25.04 en boven Warcoing op 02.05. log,ddd,zom. 

ZWARTE RUITER : Van 17.03 tot 06.04 werd de soort regelmatig gezien te Pottes. Maximaal waren er ca. 20 
ex. aanwezig (27.03). dee,dea,ave. 

TURELUUR : Van 04.03 (1 ex. Pottes) tot 24.05 (2 ex. in de Gavers) werden een nooit gezien aantal Tureluurs 
opgemerkt, eerst en vooral te Pottes waar de soort opvallend aanwezig was van 04.03 tot 16.05, met een 
maximum van 112 ex. op 27.03 ! In onze regio zelf werden nooit meer dan 3 ex. tegelijk gezien (op 03.05 aan 
Bergelenput). ddd,dkj,pvt,e.a. 

POELRUITER BAHC : Op 13.04 werd een Poelruiter opgemerkt te Hérinnes (naast Pottes, aan de andere 
kant van de Schelde van Spiere). aves. 

GROENPOOTRUITER : Van 01.04 (3 ex. Pottes) tot eind mei werd de soort zeer regelmatig gezien, vooral te 
Pottes (max. 23 ex. op 24.04). Elders werd de soort nog met meerdere ex. gezien in de Gavers (max. 4 ex. op 
30.04), Bergelenput (max. 5 ex. op 25.04), de Groene Long te Kuurne (3 ex. op 05.05) en boven de 
Avelgemse meersen (17 N-trekkers op 12.05). ber,pae,zom,ddd,dkj,vej,des,chw,e.a. 

WITGAT : Op 30.03, 31.03 en 06.04 werd telkens een NO-trekker opgemerkt boven de Gavers. Vanaf dan 
werd de soort op veel plaatsen gezien in onze regio. Enkele maxima : 12 ex. te Pottes op 11 en 15.04, 5 ex. op 
de grens Bossuit-Helkijn op 04.04, 5 ex. aan het Keibeekbekken te Kortrijk op 15 en 20.06 (overlapping met 
najaarstrek). gou,ddd,e.a. 

OEVERLOPER : Buiten de plaatsen waar overwinteraars werden opgetekend, werd de eerste Oeverloper 
genoteerd op 10.03 aan de Oude Leiearm te Kuurne. In april ontvingen we geen waarnemingen, maar vanaf 



01.05 werd de soort algemeen doorgestuurd. xlp,cbr,cbf,gou,e.a. 

STEENLOPER : Op 29.04 was een adulte vogel in zomerkleed te zien in de Gavers. sxj,dkj. 
Het betreft het 15de gegeven voor onze regio. 

ZWARTKOPMEEUW BAHC (wallonië) : Van 08 tot 22.03 werd regelmatig Zwartkopmeeuw gezien in de 
Gavers. Maximaal waren er 5 ex. aanwezig (15.03). De soort werd ook gezien te Pottes op 01.04 (2 ex.). 
dkj,dmm,vek,nse. 

DWERGMEEUW : De Dwergmeeuw werd dit voorjaar enkel opgemerkt in de Gavers, meerbepaald in de 
periode 12.03-17.05, met maximaal 9 ex. op 23.04. ddf,smj,zom,dkj,ber,dlf,e.a. 

GEELPOOTMEEUW : De laatste Geelpootmeeuw van de winter werd op 22.03 opgemerkt in de Gavers. dkj. 

PONTISCHE MEEUW bahc : Op 15 en 17.03 werd een Pontische meeuw in eerste winterkleed opgemerkt in 
de Gavers. Op 02.04 werden 2 ex. gezien te Pottes. dmm,dkj,pvt,nse. 

VISDIEF : Van 23.04 (1 ex.) tot 16.06 (4 ex.) werd de soort regelmatig gezien in de Gavers. De piek werd 
bereikt in de periode 27.04-02.05 met vrijwel dagelijks waarnemingen. Maxima werden geteld op 29.04 (3 ex.), 
01.05 (3 ex.) en 16.06 (4 ex.). ber,dlf,ddf,vag,gou,sxj,e.a. 

ZWARTE STERN : Van 23.04 tot 01.06 (resp. 1 en 6 ex.) ontvingen we regelmatig waarnemingen van Zwarte 
Stern uit de Gavers, met als maxima 8 ex. op 30.04, 5 ex. op 07.05 en 6 ex. op 01.06. Van 29.04 tot 03.05 was 
de soort er dagelijks aanwezig. ber,ddf,nam,gou,dkj,zom,e.a. 

KERKUIL : In maart werd de soort regelmatig roepend gehoord in de Ommegangstraat te Stasegem. Op 17.03 
werd de soort opgemerkt aan de Diesveldstraat te Vichte. In mei werd een Kerkuil gezien aan de 
Beerbosstraat te Sint-Denijs in de buurt van den nestbak. dkj,vac,mond.med. à ber. 

BOSUIL : Er verbleef een Bosuil in Kooigembos op 02.03. Op 11 en 22.03 was de soort te horen in 
Mortagnebos Sint-Denijs. marijke tytgat,dby. 

HOP : Op 13.04 werd een Hop gezien in het nabije Amougies (een paar km van onze regio verwijderd, aan de 
voet van de Kluisberg). dwj. 
In onze streek zelf is het van 24.04.1994 geleden dat de soort nog tijdens het voorjaar is gezien. 

BOOMLEEUWERIK : Op 29.03 werd een NO-trekker gezien boven de Gavers. Op 17.04 zat een vogel aan de 
grond op de stortplaats Bosstraat Marke, waarna hij NO-waarts wegvloog. gou,vql. 

BOOMPIEPER : Op 01 en 06.04 werd een NO-trekker opgemerkt boven de Gavers. Op 20.04 verbleef een 
exemplaar aan Bergelenput en op 30.04 vloog een vogel NW-waarts boven Zwevegem. gou,dkj,log,chy,ddd. 

WATERPIEPER : De laatste Waterpiepers werden op 15.04 opgemerkt aan de bezinkingsbekkens van 
Escanaffles. ddd. 

ENGELSE KWIKSTAART : Er werd een m. Engelse Kwik gezien aan Bergelenput op 21.04. log,dhl,naa. 
Het betreft de vroegste waarneming van deze soort voor onze regio ooit. 

NOORDSE KWIKSTAART : Er werd een m. gezien op 29.04 aan de Kapelhoek te Lauwe en op 07.05 te 
Avelgem-Escanaffles. deg,ddd. 

GROTE GELE KWIKSTAART : De soort werd nog regelmatig gezien tot 16.03 (1 ex. in de Gavers en te 
Escanaffles). gou,sab. 

ROUWKWIKSTAART : Op 27.05 verbleef een m. Rouwkwik aan het Keibeekbekken te Zwevegem. ddd. 
Het betreft het 16de gegeven van deze soort voor onze regio. 

NACHTEGAAL : Er werd een zangpost vastgesteld aan de Kreupelstraat te Bellegem op 17.04. De soort werd 
ook opgemerkt aan het Ei van Kortrijk op 13.05. vhn,dbj. 

GEKRAAGDE ROODSTAART : Pleisterende voorjaarstrekkers werden opgemerkt op 13.05 op de Marionetten 



te Kortrijk en op 21.05 in het Bos Samain te Lauwe. dbj,deg. 

PAAPJE : Op 28.04 werd een eerste Paapje opgemerkt aan de LAR te Lauwe. ’s Anderendaags werd er 
eentje gezien aan de Kobbe te Lauwe. Op 07.05 werd een koppel opgemerkt met een zingend m. te 
Escanaffles. Die dag werd ook een zangpost genoteerd aan de Gavers. lam,deg,sxj. 

ROODBORSTTAPUIT : Er verbleef een m. aan Bergelenput van 17 tot 19.03. Op 26.04 was een m. aanwezig 
aan Goed Ter Mote te Ingooigem. sxj,dee. 

TAPUIT : We ontvingen slechts 3 gegevens : 5 ex. van 25.04 tot 02.05 te Hulste, 1 w. op 03.05 in de Gavers 
en 1 ex. op 07.05 aan de Ten Walledreef te Kooigem. did,dkj,vql. 

BEFLIJSTER : De enige voorjaarstrekker werd op 09.04 gezien aan Bergelenstort, Gullegem. pvt. 

SPRINKHAANZANGER : Op 03.05 zat een Sprinkhaanzanger te zingen in de Gavers. dkj. 

RIETZANGER : Eénmalige zang werd gehoord op 12.05 aan de spoorwegberm te Avelgem en op 13.05 aan 
de Leiekant te Marke. dvf,dbj. 

GROTE KAREKIET : Op 16.05 werd een Grote Karekiet gehoord in de Groene Long te Kuurne. dvf. 
Het betreft pas de 8ste waarneming van deze soort sinds 20 jaar. 

FLUITER : Op 22.04 werd een zangpost van een doortrekker opgemerkt in de Gavers. ber. 

VUURGOUDHAAN : We ontvingen twee waarnemingen van doortrekkers : op 10.03 aan de Heulsestraat te 
Bissegem en op 30.03 aan de Maandagweg te Kortrijk. vql,gou. 

ZWARTE MEES : Op 03.03 werd nog een Zwarte Mees opgemerkt te Zwevegem. Op 29.03 werden in de 
Gavers 2 ex. gezien die van boomtop tot boomtop kennelijk in NO richting aan het trekken waren. ddd,gou. 

BUIDELMEES : In de Gavers werd een Buidelmees gezien op 28.03. Op 01.04 waren hier 3 ex. aanwezig. 
dkj,ber,gou,ddf. 

KEEP : De laatste Keep (een m.) werd op 03 en 05.05 genoteerd in de Gavers. gou,ber,dlf,vag,pte. 

EUROPESE KANARIE : Er werd een zangpost opgemerkt te Kortrijk op 08.04. Op 02.05 werd een 
Eurokanarie gezien langs de Schelde te Outrijve. gou,ddd. 

SIJS : De laatste Sijzen werden in maart gezien : 10 ex. op 03.03 in de Gavers en evenveel aan de 
bezinkingsbekkens van Escanaffles op 19.03. del,ddd. 

BARMSIJS : Op 05.05 vlogen 2 Barmsijzen NO-waarts boven de Gavers. dkj. 

GOUDVINK : Op 21.03 werden 1 m. + 2 w. gezien aan Bergelenput. In de Gavers werd de soort nog gezien op 
01.04 (1 m.) en 14.04 (1 m. + 1 w.). roa,gou,ber,dlf,ddf. 

APPELVINK : In maart en mei ontvingen we nog telkens 2 gegevens uit de Gavers (max. 5 ex. op 07.05). 
dkj,gou. 

DWERGGORS : Op 02.03.2002 werd te Hulste een Dwerggors geringd. dbj. 
Tot hiertoe beschikten we nog maar over één gegeven van deze soort : 15/02/1997 in de de Gavers te 
Harelbeke. 
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