
VOGELS IN ONZE STREEK  

  

voorjaarstrek 2003  

en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2003  

  

Het werd een vrij middelmatig voorjaar qua spetters. De meest speciale vogels waren de Grote Sterns, de 
Grote Karekiet en vooral de Ralreiger en de (ontsnapte ?) Woestijnvink. Verder kregen we nogal wat 
Ooievaars en Kraanvogels over de vloer en sneuvelde het record aantal Blauwe Kiekendieven, 
Dwergmeeuwen en dat van de grootste groep Bonte Strandlopers. Er trokken 115 roofvogels over, wat tamelijk 
zwak is (6de beste voorjaar van laatste 10 jaar; beste voorjaar was 2000 met 161 roofvogels). 
De fenologie van de algemenere zomergasten (eerste aankomstdata) werd niet verwerkt in dit artikel.Er staat 
een veelvuldig geactualiseerde lijst op onze website (tik op "waarnemingen"). De verwerkte gegevens voor 
geheel Vlaanderen (en dus ook onze streek) worden gepubliceerd in Oriolus. 
Voor dit artikel verwerkten we ca. 2.700 gegevens, ingestuurd door 101 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-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 of op het internet (www.bahc.be).  

ROODHALSFUUT : De gehele periode verbleef een Roodhalsfuut in de Gavers te Harelbeke-Deerlijk (hier al 

het weer 

Het weer in maart was zeer zacht met toch een paar koude nachten. Het was gemiddeld zo'n 4°C zachter dan normaal. Tot en met 
de 22ste werd het zo'n 14-16°C, de 23ste was het plots 18°C en vanaf dan tot het eind van de maand haalden we de 20°C met 
gemak. De 14de, de 19de, de 22ste en de 23ste kregen we een paar koude nachten met nachtvorst met in de periode 14 tot en met 
23/03 bijna elke nacht nachtvorst en algemene grondvorst. 
Maart was een bijzonder droge maand. Tot en met de 12de regende het wel overal eens: het meest op 2 en 11 maart, lokaal dan 
tussen 15 en 23 mm. Daarna volgden 12 volledig droge dagen. De laatste week viel er vooral op 26, 28 en 29 maart regen die naam 
waardig. De Kust kwam tot een neerslagtotaal van amper 46% van de normaalwaarde tot 81% in de Kempen. 
De wind waaide de eerste week wat van overal, daarna kregen we een dag of vijf zuidwestenwinden en de tweede helft van de 
maand bleef de wind uit de noordelijke tot oostelijke hoek waaien. Geen enkele dag schiet uit qua snelheid. 
De zon tenslotte was bijna afwezig tot en met de 12de behalve de 3de. De rest van de maand scheen ze erg veel. 

April was een warme maand met op 15 en 16 april zelfs zomerse temperaturen. De traditionele nachtvorsten waren er vooral in de 
periode van 7 tot 11 april. De periodes van 02-03/04 en 06-09/04 waren te koud. Amper 8 à 9°C als maxima. Van 13 tot 18/04 en van 
21 tot 25/04 werd het echter ruim 20°C met als toppers 15 en 16/04: +25°C! Aan de grond vroor het op vele plaatsen nog tot en met 
de 20ste. 
Het regende niet veel in april, maar als het regende was het direct een grote plas. De eerste vijf dagen viel er telkens wel wat, vooral 
op 1 en 2 april. Dan werd het zo goed als droog tot en met 23/04. De laatste week was het goed raak met op 26 april op vele plaatsen 
wateroverlast (overal meer dan 20 mm). De totalen kwamen overal rond de normaalwaarden uit. 
Ook deze maand was er niet veel wind. Ze kwam overwegend uit noord (02-03-05-06 en 21/04) tot oost - zuidoost (07 tot 23/04). De 
andere dagen van de maand mocht de zuid tot zuidwestenwind blazen. 
De zon was er zéér veel bij. Enkel de 10de en de 30ste gaf ze verstek. Het totale aantal uur zonneschijn was een zomermaand 
waardig. 

Mei was een zeer wisselvallige maand. Het was té fris van 12 tot 15/05 en van 19 tot 23/05 met maxima rond 12 à 15°C. De 4de was 
het zomer en ook van 27 tot en met 31/05 was het zomers warm. Frisse nachten waren 7/05, 15/05 en 16/05 (3 à 5°C). De laatste 
drie nachten van de maand waren zwoel (tot 15°C). op 7 en 16 mei algemene nachtvorst aan de grond. 
Regen was er genoeg in mei. De maandtotalen lagen op 130 tot 160% van de normale. Tot en met de 25ste regende het zowat 
iedere dag (behalve de 10de), daarna werd het droger. Op diverse dagen en verspreid over het land vielen er flinke 
daghoeveelheden. Vooral de 2de, 5de, 11de, 12de, 19de, 21ste en 24ste mei. 
De wind kwam voornamelijk uit zuid tot west en was sterk de 3de 's morgens en matig overdag. Ook op 1, 12, 20 en 21 mei was er 
veel wind uit west tot zuidwest. 
Uitzonderingen waren 06/5: noordwest; 07/5 en 16/05: zuidoost; 08/05: oost en 24/05: noordwest. Vanaf de 27ste waaide ze zwak uit 
het noordoosten. De 31ste opnieuw uit noordwest. 
De zon scheen het normale aantal uren bij elkaar. De eerste 10 en de laatste 6 dagen was er veel zon. Van 11 tot 25/05 kwam ze er 
niet veel aan te pas. 

Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens). 



aanwezig sinds 21.08.1997). 

GEOORDE FUUT : Op 09.03 werd een voorjaarstrekker gezien op Bergelenput Gullegem. De soort was hier 
ook te zien op 07 en 10.04. Vanaf 06 tot 22.04 werd regelmatig een Geoorde Fuut gezien op de Gaverplas 
(max. 3 ex. op 06.04). Op 26.05 waren er opnieuw 2 ex. aanwezig. log,rbi,naa,trf,fwi,chw,vac,cbf,e.a. 

AALSCHOLVER : pleisteraars : De maandmaxima op de slaapplaats van de Gavers bedroegen 264 ex. op 
16.03, 82 ex. op 08.04 en 16 ex. op 24.05. Het grootste aantal dat elders werd gezien situeerde zich op de 
Coupure te Outrijve (12 ex. op 09.03). gou,ddd,e.a. 
trekkers : De voorjaarstrek begon in februari met 7 ex. op 24.02 boven de Schelde te Bossuit en eindigde op 
10.05 (6 ex. boven Ingooigem). In totaal telden we 1.508 overtrekkende Aalscholvers. Niet slecht. Enkel de 
voorjaren van 1991 (1.556 ex.) en 1998 (1.615 ex.) deden ooit beter. De meeste (1.038 ex.) trokken over in de 
periode 14-31.03. ddd,chw,e.a. 

WOUDAAP : Van 05 tot 07.05 was een m. Woudaapje aanwezig in de Gavers. dkj,sxj,vek,vac,e.a. 

RALREIGER BAHC : Op 04.05 verbleef een Ralreiger een dagje in het rietveld van de Gavers. 
mam,vag,ber,ddf,cbf,gou,sab,pvt,vek,e.a. 
Het betreft de 4de waarneming van deze soort voor onze regio (na 19.05.1934 Kortrijk, 11.06.1979 Gavers, 
13.06.1993 Gavers). 

KLEINE ZILVERREIGER : Op 04.05 werd een Kleine Zilverreiger opgemerkt boven het centrum van Vichte. 
dzf. 

PURPERREIGER : We ontvingen 2 waarnemingen : op 16.04 aan Bergelenput Gullegem en op 21.04 boven 
de Zijpte te Tiegem. GeoffreyVanhouwaert,vac,jaj. 

OOIEVAAR : Op 21.02 vloog een groep van 5 ex. (mogelijk een deel van de in Moen overwinterende groep) 
rond in het noorden van de regio. Ze werden door verschillende waarnemers, onafhankelijk van elkaar, gezien 
aan de Leie te Kuurne en Harelbeke, in de Gavers, op de grens Deerlijk-Waregem en in Waregem zelf. Op 
22.02 waren ze te zien boven Nieuwenhove Waregem en op 27.02 boven de Oude Leie te Kuurne. 
Op 27.02 werden ook solitaire Ooievaars gezien boven Bavikhove en Bellegem; op 19.03 een Ooievaar NO 
boven Ingooigem; op 21.03 dan weer een vogel boven Waregem en Heule en op 25.03 een groep van 7 ex. 
over Harelbeke-centrum. Verder nog eenzame vogels op 30.03 boven Waregem, op 07.04 boven Kuurne 
(dezelfde vogel op 08.04 boven Bavikhove), op 12.04 boven de Leie te Kortrijk, op 21.04 boven Harelbeke en 
op 26.04 nog 2 ex. over de Gavers. 
Pleisterende solitaire vogels zagen we op 14 en 31.03 te Moen, 31.03 te Zwevegem en in de Gavers, 07.04 te 
Hulste en Kuurne en 31.05 te Heule. 

LEPELAAR : Op 09.05 vlogen 2 Lepelaars NO-waarts over de Gavers.cbf. 

GRAUWE GANS : Voorjaarstrek werd vastgesteld van 31.01 (26 ex. naar NO boven Vichte) tot 27.03 (9 ex. 
boven centrum Kortrijk). Veruit de meeste trekkers werden genoteerd gedurende de eerste 3 weken van 
februari. De grootste groep bevatte 110 ex. (Heestert, 08.02.2003). vac,vql,chw,e.a. 
In totaal ontvingen we trekgegevens van 632 ex. 2003 was dus maar een zeer middelmatig voorjaar (12de 
beste sinds 1983). In goede jaren worden meer dan 1.500 ex. geteld. Het beste jaar blijft 1989 met 2.398 
voorjaarstrekkers. 
Opvallend dit voorjaar was wel het feit dat we een paar keer Grauwe Ganzen aan de grond zagen : 7 ex. op 
08.02 in de Avelgemse Scheldemeersen, 21 ex. op 17.02 aan Bergelenput, 1 ex. van 04 tot 12.03 te Pottes en 
het gehele voorjaar 2 ex. in de Gavers. chw,trf,ber,ddd,gou,ber. 

BERGEEND : Dit voorjaar waren de aantallen iets bescheidener dan vorige jaren. De grootste groepen 
omvatten 40 ex. (17 en 18.03 Pottes), 21 ex. (23.02 bezinkingsbekkens Avelgem-Escanaffles) en 19 ex. (08.03 
Avelgemstraat Helkijn). ddd,mad,dby,chw,e.a. 

KRAKEEND : Een opvallend gegeven waren de 2 kp Krakeend die zich op 21.03 bevonden op de Leie te 
Wevelgem. Op het einde van het trekseizoen bevonden zich enkel nog een paar Krakeenden in de Gavers en 
te Avelgem-Escanaffles. dbt,e.a. 

WINTERTALING : Op 25.03 landden 7 ex. op de vijver van Paters Mote Kortrijk en vertrokken onmiddellijk 
opnieuw : duidelijk trek. De grote winteraantallen namen gestaag af tot 26.04, wanneer in de Gavers de laatste 
4 ex. vertrokken. dbt,gou,e.a. 



PIJLSTAART : Op 15.03 trokken 40 ex. over de Gavers. De laatste Pijlstaarten van het winterhalfjaar werden 
op 22.04 gezien aan de Gavers (een koppel). ber,vag,zom,ber. 

ZOMERTALING : Een vroege vogel werd op 02.03 opgemerkt te Pottes (een m.). Vanaf 17.03 tot 23.04 
ontvingen we regelmatig waarnemingen van de soort (max. 1 ex. op 11.04 op Bergelenput, 4 ex. aan de 
Gavers op 22 en 28.03 en op de Oude Leie te Kuurne op 18.03). nse,ddd,cbf,JozefBruneel,dkj,cbr,e.a. 

SLOBEEND : NO-trekkers werden enkel gezien op 28.03 boven de Gavers (11 ex.). ber. 

KROONEEND : Op 16.03 werd een w. opgemerkt op de Schelde te Bossuit. In de Gavers werd dit voorjaar de 
soort gezien op 14.04 (een kp. dat even baltste). Boven dit gebied vloog op 03.05 nog een NO-trekker (een 
m.). chw,cbf,gou,dkj. 

WITOOGEEND BAHC : Op 18.03 was een koppeltje te zien op de bezinkingsbekkens van Avelgem-
Escanaffles. Op 21.03 verbleef een m. op Bergelenput. Van 23 tot 25.03 werd hier een w. waargenomen. 
ddd,doo,log,jozef bruneel. 

WESPENDIEF : Er werden slechts 2 NO-trekkers opgemerkt dit voorjaar : op 26.05 boven Vichte en op 30.05 

boven de Gavers. vac,dkj. Het beste jaar ooit was 1994 met 17 voorjaarstrekkers. 

ZWARTE WOUW : We ontvingen 7 voorjaarsgegevens : op 25.04 NO boven Avelgem-Escanaffles, 28.04 
boven Kuurne, 04.05 2 ex. ZW boven Heule, 08.05 boven Bergelenput en 10.05 wanneer een NO-trekker 

wordt gezien boven Ingooigem en een pleisteraar aan Bergelenput. ddd,xlp,dse,gou,chw. In 1993 en 2001 
werden 10 voorjaarstrekkers genoteerd. 

RODE WOUW : De enige voorjaarstrekker werd op 22.02 opgemerkt boven de Zilverberg te Anzegem. vac,jaj. 
In 1987 werden ooit 8 trekkers gezien in het voorjaar, maar dat was hoogst uitzonderlijk. 

BRUINE KIEKENDIEF : Van 16.03 (2 ex. boven Vichte) tot 12.05 (Kortrijk) trokken 15 Bruine Kiekendieven 
over de streek. De trek kende een lichte piek in de periode 10-12.04 (6 ex.). vac,dzf,ddd,dkj,gou,dse. 

2001 was het beste jaar ooit met 38 doortrekkers. Tijdens deze trekperiode werden in het zuiden van de regio 
ook plaatselijke vogels opgemerkt. 

BLAUWE KIEKENDIEF : We ontvingen 7 gegevens van NO-trekkers : 19.02 boven Bavikhove (w.), 25.02 
Kaster, 02.03 ad. m. boven Waarmaarde-Rugge, 06.03 Ingooigem, 08.04 Hulste, 22.04 Bellegem en 16.05 
Avelgem-Escanaffles. Enkel op 08.04 betrof het een m.; de andere data een w. of juv. vogel. 
zom,gou,chw,alp,vhn,ddd. 
Het werd dus een recordjaar (vorig record in 1995 met 6 ex.). 

GRAUWE KIEKENDIEF : Op 11.05 vloog een m. Grauwe Kiek laag naar ZW te Bellegem. lag. 

HAVIK : Op 25.03 werd een juv. w. gezien dat kwam slapen in Mortagnebos Sint-Denijs. ’s Anderendaags 
wordt de vogel hier nogmaals opgemerkt. Op 07.04 slaat een m. Havik een Turkse Tortel te Gullegem. dby,log. 

SPERWER : Van 23.02 (Bavikhove) tot 15.04 (Sint-Denijs) trokken 17 Sperwers over, waarvan de helft tijdens 
de periode 11-16.03. cbf,dby,vac,vql,dzf,dem,e.a. 
Met 17 ex. scoren we het 5de beste jaar ooit (het maximum werd in 2000 gezien : 30 ex.). 

BUIZERD : Van 20.02 (Heule) tot 24.04 (Gavers) trokken 47 Buizerds over, met als drukste dagen 16.03 (13 
ex.) en 27.03 (7 ex., alle te Ingooigem). bart delrue,gou,ddd,vhn,dzf,chw,e.a. 
2003 werd het 4de beste jaar ooit. Enkel 1994, 2000 en 2002 deden beter met resp. 55, 66 en 51 ex. 

VISAREND : We ontvingen gegevens van 8 voorjaarstrekkers : op 12.04 te Hulste en Zwevegem, op 13.04 
boven Ooigembos, op 15.04 boven Heule, op 25.04 te Moen en Harelbeke en op 01.05 te Heule en Harelbeke. 
huj,ddd,des,dkj,dse. 
We scoorden het 2de beste jaar sinds 1983 (beste jaren waren 1996 en 1998 met resp. 9 en 8 
voorjaarstrekkers). 

SMELLEKEN : Op 09.04 trok een m. O-waarts over Bergelenput. Op 05.05 werd een ZW-vliegende vogel 
gezien aan de Gavers en op 13.05 nog een NO-trekker boven Zwevegem. log,dkj,sxj,ddd. 



BOOMVALK : Op 27.03 (Ingooigem = eerste Boomvalk dit voorjaar), 24.04 (Kortrijk), 29.04 (Gavers) en 07.05 
(Gavers) werd telkens 1 doortrekker genoteerd. chw,ddd,gou,vac. In 1994 en 2001 werden telkens 12 

doortrekkers opgemerkt. De eerste plaatselijke Boomvalk werd op 06.04 gezien aan de KULAK te Kortrijk. ddd. 

SLECHTVALK : De enige waarnemingen die als voorjaarstrek werden doorgegeven, komen uit de Gavers : 1 
ex. op 25.04 en 16.05. dkj,sxj. 
De overige waarnemingen hebben betrekking op het broedgeval te Ruien (zie artikel volgend seizoen). 

KWARTEL : De vroegste waarnemingen werden op 04.06 genoteerd in het zuiden van onze regio : één te 
Sint-Denijs en één te Moen. In juni werd de soort opvallend vaak waargenomen. In totaal zouden dit voorjaar 
52 Kwartels geringd zijn in de regio ! dby,dmm,e.a. 

KRAANVOGEL : Op 25.02 vloog een groep van 48 ex. NO-waarts achter de Kluisberg over Oudenaarde 
(gezien vanuit Kaster). Op dezelfde dag werd boven Sint-Denijs een groep van 14 oostwaarts trekkende 
Kraanvogels gezien. Op 26.02 werd ’s nachts minutenlang een groep gehoord te Zwevegem. Op 09.03 
thermiekte een Kraanvogel samen met 2 Sperwers boven Bellegem, waarna het dier snel naar NO vloog. Op 
16.03 werd een groepje van 4 ex. gezien boven Vichte en op 25.03 vloog een eenzame trekker boven Kortrijk. 
gou,vek,nse,ddd,dem,vac,dzf,vhn. 

SCHOLEKSTER : Op 02.03 (2 ex. Pottes) werden de eerste Scholeksters genoteerd. Op 07.03 werden er ook 
2 gezien te Warcoing. Pas vanaf 16.03 bleek de soort op diverse plaatsen te worden gezien. Er werden in het 
voorjaar nooit meer dan 4 ex. tegelijk gezien (17.03 te Pottes en 09.05 in de Gavers). 
Solitaire noordoosttrekkers werden enkel gezien op 23.04 (Zwevegem) en 29.04 (Gavers). 
nse,ddd,chw,gou,cbf,e.a. 

KLUUT We ontvingen amper 3 waarnemingen : 3 ex. op 02.03 te Pottes, 7 ex. op 30.03 boven de Gavers en 1 
ex. op 27.04 in de Gavers. nse,gou,chw. 

KLEINE PLEVIER : Op 13.03 werd de eerste Kleine Plevier gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Duidelijk 
trekkende vogels werden gezien op 28.03 te Ingooigem en op 09.04 aan Bergelenput. ddd,chw,log,e.a. 

BONTBEKPLEVIER : Op 09.03 verbleven 5 ex. op de ondergelopen akkers te Pottes. Op 20.05 pleisterde een 
trekker aan het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

GOUDPLEVIER : Een mooie voorjaarsgroep van 49 ex. werd op 04.03 opgetekend te Pottes. ddd. 

ZILVERPLEVIER : Op 09.05 trokken 5 Zilverplevieren naar NW boven Zwevegem. ddd. 

TEMMINCKS STRANDLOPER : Op 20.05 pleisterden 2 Temmincks Strandlopers aan het Keibeekbekken te 
Kortrijk. ddd. 

BONTE STRANDLOPER : Op 06.02 werd een groep gezien van 31 ex. aan de Schelde te Escanaffles. Nooit 
eerder werd zo’n grote groep gezien in onze regio zelf (record : 17 ex. op 17.11.1997 in de Gavers). Daarnaast 
werd de soort ook gezien op de ondergelopen akkers te Pottes (max. 7 ex. op 12.03), aan het Keibeekbekken 
te Kortrijk op 15.03 en in de Gavers op 26.4 (telkens 1 ex.). ddd,dkj. 

KEMPHAAN : Vanaf 06.02 werden voorjaarskemphanen gezien (1 ex. langs Schelde te Escanaffles). De soort 
werd aan de grond opgemerkt op de ondergelopen akkers te Pottes (max. 11 ex. op 20.03) en aan het 
Keibeekbekken te Kortrijk (max. 20 ex. op 25.03). 
Trekkende vogels werden opgemerkt boven Vichte (8 ex. op 13.03) en de Gavers (2 ex. op 15.03). 
ddd,vac,gou. 

BOKJE : Van februari tot 24.04 ontvingen we zeer regelmatig waarnemingen van Bokje, ondermeer uit 
Bellegem (15.02), de Groene Long te Kuurne (26.02), Pottes (02.03), de oude spoorweg te Sint-Denijs (17 ex. 
overvliegend op 03.03, meteen de grootste groep ooit voor onze streek en ver daarbuiten), het Keibeekbekken 
te Kortrijk (max. 4 ex. op 08.03), het bekken te Vichte (10 en 12.03) en het Scheldegebied te Bossuit (2 ex. op 
23.03) (steeds 1 ex., tenzij anders vermeld). ddd, LucDeschepper,nse, vac,jaj,fey,gou,ber. 

WATERSNIP : De grootste groepen tijdens het voorjaar werden gezien op de ondergelopen akkers te Pottes 
(max. 75 ex. op 02.03), in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (max. 62 ex. op 01.03), in de 
Rijtmeersen te Avelgem (max. 37 ex. op 30.03), in het Keibeekbekken te Kortrijk (max. 20 ex. op 17.04) en in 
het bufferbekken te Vichte (max. 10 ex. op 08.03). nse,mad,chw,ddd,e.a. 



GRUTTO : De eerste Grutto’s werden gezien op 22.02 : 8 ex. naar ZW boven de Gavers, 15 ex. in de 
Wevelgemse Leiemeersen en 22 ex. t.p. aan Bergelenput. Vanaf die datum werd de soort regelmatig gezien 
tot 30.03. De grootste groepen waren te zien op de ondergelopen akkers te Pottes (max. 43 ex. op 24.02). 
Solitaire vogels werden gezien op 21.03 aan de Goudberg te Wevelgem, op 22.03 aan het Keibeekbekken te 
Kortrijk en op 30.03 in de Gavers. In dit laatste gebied werden op 15.03 ook nog 2 NO-trekkers gezien. 
gou,lak,deg,det,log,nwb,ddd,dbt,dkj,e.a. 

REGENWULP : In april ontvingen we enkele voorjaarstrekkers : op 12.04 1 ex. naar W boven Heestert, op 
25.04 1 ex. naar NO boven de Gavers en op 26.04 3 ex. naar NO boven Vichte. chw,dkj,vac. 

WULP : De enige Wulp in deze periode werd op 31.03 gezien aan de Moenstraat te Sint-Denijs, rustig 
foeragerend in een weide. dby. 

TURELUUR : Van 14.03 (1 ex. te Escanaffles) tot 24.05 (2 ex. en 1 ZW-trekker in de Gavers) werden 
voorjaarstureluurs gezien. Soms werden er meerdere gezien : max. 6 ex. aan het Keibeekbekken te Kortrijk op 
15.05 en max. 2 ex. op de ondergelopen akkers te Pottes op 20.03. dbt,gou,ddd,e.a. 

GROENPOOTRUITER : Van 13.04 (1 ex. Gavers) tot 15.05 (1 ex. naar NO Gavers) werd de soort nu en dan 
gezien, met als maximum de 4 ex. die van 25 tot 27.04 te bezichtigen waren op de bezinkingsbekkens van 
Avelgem-Escanaffles. Buiten de genoemde gebieden werd de Groenpootruiter nog gezien boven Vichte (1 NW 
vliegende vogel op 26.04) en aan Bergelenput (1 ex. op 19.04 en 04.05) en het Keibeekbekken te Kortrijk (1 
ex. op 19.04). gou,ddd,chw,vac,log,nwg,e.a. 

WITGAT : Na nog een paar vroege (winter?)waarnemingen op 09 en 22.02 te Bavikhove, nam het aantal 
waarnemingen vanaf 01.03 snel toe. Er werden dit voorjaar nooit meer dan 3 ex. tegelijk opgemerkt (01 en 
30.03 te Avelgem-Escanaffles, 16.03 aan de Leie te Bavikhove en 16 en 20.04 in de Gavers). 
cbr,gou,dvf,cbr,chw,dkj,e.a. 

BOSRUITER : Op 18.04 zat een Bosruiter aan het Keibeekbekken te Kortrijk en op 20.04 aan de Keibeek te 
Zwevegem. gou,ddd. 

OEVERLOPER : Op 13.03 zouden al 12 Oeverlopers gezien zijn aan Bergelenput. Andere grotere groepen 
werden dit voorjaar vooral aan de Gavers gezien (max. 16 ex. op 17.05), maar ook langs de Leie te Kuurne 
(max. 4 ex. op 27.04). fwi,ady,GuntherGroenez,cbr 

ZWARTKOPMEEUW : De soort werd enkele keren gezien in de Gavers : op 26.02 een adulte vogel, op 27.02 
een vogel in 1ste winterkleed, op 17.03 eentje in 2de zomerkleed, op 12.04 2 adulte vogels naar N (eerst t.p.) 
en op 13.04 een 2de zomer-vogel. Op 31.03 werd een Zwartkopmeeuw van het 2de kalenderjaar opgemerkt 
aan het kanaal te Moen. dkj,gou,alp,ddd. 

DWERGMEEUW : De Dwergmeeuw werd dit voorjaar opnieuw enkel opgemerkt in de Gavers, meerbepaald 
op 02.04 (1 adult), maar vooral in de periode 14-23.04, met maximaal 21 ex. op 23.04, meteen een evenaring 
van het record als grootste groep ooit (op 30.04.1985 werden ook 21 ex. gezien). ber,ddf,zom,dkj,gou,e.a. 

KOKMEEUW : Op 16.03 zat een groep van 700 ex. op een veld langs het kanaal te Moen. chw. 

GEELPOOTMEEUW : Tot 24.03 (1 ex., Pottes) werd nog regelmatig een Geelpootmeeuw gezien in de streek. 
ddd,chw. 

GROTE STERN : Op 29.04 werden 2 Grote Sterns genoteerd op Bergelenput. Op 04.05 waren er 2 te zien in 
de Gavers. sew,nwg. 
Het betreft pas de 10de waarneming van deze soort tijdens de laatste 20 jaar. 

VISDIEF : Van 11.04 (1 ex.) tot 20.06 (3 ex.) werd de soort regelmatig gezien in de Gavers. Er is niet echt een 
piek terug te vinden in het trekverloop. De grootste groep omvatte 4 ex. op 02.06. dkj,cbf,e.a. 

ZWARTE STERN : Van 16.04 (7 ex.) tot 01.06 (4 ex.) ontvingen we regelmatig waarnemingen van Zwarte 
Stern uit de Gavers, met als piek de periode 14-18.05 (max. 15 ex. op 17.05). Van elders ontvingen we amper 
één waarneming : een solitaire vogel op 03.05 op Bergelenput. ber,ddf,nam,gou,dkj,zom,e.a. 

KERKUIL : De Kerkuil werd op 10.03 gezien te Deerlijk – Sint-Lodewijk. blm. 



VELDUIL : Op 13.04 trok een Velduil laag richting NO over de Engelhoek te Ingooigem en de Spitaelsbossen 
te Anzegem. Van 22.04 tot 08.05 was een Velduil aanwezig aan de Grand Breucq te Escanaffles. vac,jaj,mad. 

DRAAIHALS : Op 19.05 werd een Draaihals opgemerkt in het kasteelpark Verhaeghe te Vichte. vac. 

BOOMLEEUWERIK : Er werden 2 vroege Boomleeuweriken gezien aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-
Escanaffles op 01.02. NO-trekkers werden gezien op 24.02 (5 ex. boven Vichte), 26.02 (2 ex. boven Kaster) 
en 03.03 (6 ex. boven de Gavers). mad,vac,gou,dkj. 

BOOMPIEPER : NO-trekkers werden enkel gezien in de week van 13.04 (Avelgem en Zwevegem) tot 20.04 
(Gavers), met max. 2 ex. op 16.04 en 20.04 (beide boven de Gavers). Solitaire pleisteraars werden genoteerd 
aan Orveytbos Moen (14.04), de Gavers (08.05) en Bergelenput (10 en 18.05). 
vac,dzf,ddd,gou,ber,pte,pae,vag,ddf,dlf,log,e.a. 

GRASPIEPER : Op 15.04 was er massale graspiepertrek met duizenden ex. Op 17.04 werden boven het 
Kraaiveld te Lauwe een 1.000-tal trekkers genoteerd. lam. 

WATERPIEPER : De laatste Waterpiepers werden gezien op 11.04 (KULAK Kortrijk), 13.04 (Gavers) en 14.04 
(3 ex. Keibeekbekken Kortrijk). ddd,gou. 

ROUWKWIKSTAART : Aan het Keibeekbekken Kortrijk werd enkele keren een adult m. Rouwkwikstaart 
opgemerkt : op 24.03, 25.03 en 14.04. ddd. 

NACHTEGAAL : Tijdens het voorjaar werden zangposten genoteerd aan de Gavers (27.04-08.05; op 29.04 
zelfs 3 zangposten), in de kleiput ’t Hoge Kortrijk (29.04–02.05), in het Orveytbos te Moen (11-16.05). 
fey,ber,gou,ddd,vaf,zsj,chw. 
De kans is reëel dat één of meerdere zangposten een broedgeval betrof (b.v. één territorium in de Gavers). 

GEKRAAGDE ROODSTAART : We ontvingen 5 voorjaarstrekkers : 05.04 (Drie Kaven, Zwevegem), 19.04 
(Wielewaallaan Kortrijk), 21.04 (kanaal Kortrijk), 22.04 (Marberstraat Sint-Denijs) en van 24 tot 30.04 (Vichte). 
ddd,mip,gou,vac,jaj. 

PAAPJE : Van 25.03 (Keibeekbekken Kortrijk) tot 18.05 (Evangelieboomstraat Zwevegem) ontvingen we 12 
gegevens van Paapjes, meestal solitaire vogels (enkel 2 ex. op 03.05 aan het Keibeekbekken te Kortrijk en op 
04.05 in de Gavers). ddd,gou,vhn,ber,ddf,pte,dee,pae,dea. 

ROODBORSTTAPUIT : Doortrekkende Roodborsttapuiten werden opgemerkt op 18.02 op de grens Kooigem 
– Sint-Denijs, op 20.02 aan de Kwabrugstraat te Rollegem, op 20.03 aan Bergelenput, op 24.04 2 ex. aan de 
nieuwe Rijt te Avelgem en op 07.05 in de Gavers. ddd,fey,dem,fwi,dvf,sxj. 

TAPUIT : Van 14.04 (Keibeekbekken Kortrijk) tot 21.05 (Priesterstraat Sint-Denijs) ontvingen we 18 gegevens 
van Tapuiten, meestal solitaire vogels, maar ook een paar opmerkelijke groepjes : max. 9 ex. op 01.05 aan het 
Keibeekbekken. ddd,vhn,cbr,cbf,lam,gou. 

BEFLIJSTER : We ontvingen 5 gegevens van eenzame doortrekkers : op 09.04 aan het Keibeekbekken, van 
15 tot 17.04 aan de Grand Breucq te Escanaffles, op 16.04 te Heestert, op 19.04 te Avelgem en op 20.04 in 
het Orveytbos te Moen. ddd,mad,chw,ber. 

KRAMSVOGEL : Op 12.03 werden 750 Kramsvogels geteld op de ondergelopen akkers van Pottes en 1.150 
ex. in de akkers aan de oude spoorweg te Sint-Denijs. ddd. 

SPRINKHAANZANGER : Op 11.05 werd een éénmalige zangpost opgemerkt in het Orveytbos te Moen. Op 
29.05 was er een zangpost in de Gavers te Deerlijk. chw,gou. 

RIETZANGER : Eénmalige zangposten werden vastgesteld aan Bergelenput (06.04), in de Schalaffiemeersen 
te Avelgem (2 ex. op 13.04), in de Gavers (3 zp op 13.04, meer dan de aanwezige broedkoppel(s)). 
log,vac,dzf,pae,gou,vhn. 

GROTE KAREKIET : Op 31.05 werd een Grote Karekiet gehoord in de Gavers. nse. 
Het betreft pas de 9de waarneming van deze soort sinds 20 jaar. 



ZWARTKOP : Een opvallend vroege vogel werd op 26.02 genoteerd in een tuin te Vichte. Het dier verbleef er 
enkele dagen. vac. 

FLUITER : Op 10.05 werd in de Anzegemse bossen een fanatiek zingende vogel opgemerkt tijdens de 
vroegmorgenexcursie van de VWG. tgh,lak,fey. 

VUURGOUDHAAN : We ontvingen nog twee maartwaarnemingen : een zangpost op 14.03 te Vichte en op 
15.03 in de Gavers. vac,gou. 

BONTE VLIEGENVANGER : Op 16.04 werd een pleisterende doortrekker opgemerkt aan de Oude 
Bellegemstraat te Zwevegem. ddd. 

WIELEWAAL : Kortstondige zangposten (wellicht van doortrekkers) werden opgemerkt in Grandvalbos Sint-
Denijs (13.04), aan Bergelenput (04.05), in het kasteelpark Bossuit (14.05), in de Gavers (2 m. + 1 w. op 
17.05) en in het Orveytbos te Moen (21-22.05). ddd,log,xel,gou,did. 

EUROPESE KANARIE : In maart waren er minstens 2 ringvangsten van Europese Kanarie te Anzegem. Er 
werd een zangpost opgemerkt te Moen op 19.04. Op 07.05 vloog een Eurokanarie naar NO boven Ingooigem. 
xam,mond.med. à bam,chw. 

WOESTIJNVINK BAHC : Op 24.03 werd een m. Woestijnvink gedetermineerd op de ondergelopen akkers te 
Pottes en te Helkijn. ddd. 
De kans is reëel dat het een uit een collectie ontsnapte vogel betreft. 

GOUDVINK : Op 26.03 werd een NO-trekker gezien boven de Bad Godesberglaan te Kortrijk. ber. 

APPELVINK : Op 16.05 trokken 2 Appelvinken naar NO boven de Gavers. dkj. 

GEELGORS : Op 23.03 zat een w. Geelgors aan de Bad Godesberglaan te Kortrijk. Het diertje vloog na een 
tijdje weg in ZO richting. gou. 
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