
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

najaarstrek 2004 
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2004 

 
 

Tijdens het najaar van 2004 werd opnieuw intens getrekteld. De trektellingen werden niet alleen 
geruggensteund door de trekvoorspellingen, maar er werd voor het eerst gebruik gemaakt van de 
handige website www.trektellen.nl voor het noteren van de waarnemingen. Dit stelde ons in staat onze 
trekresultaten onmiddellijk te vergelijken met die van alle andere Vlaamse en Nederlandse telposten. 
Het enthousiasme leverde 1.318 roofvogels op (4

de
 beste jaar ooit) en resulteerde in trekrecords van b.v. 

Boomleeuwerik en voor het 2
de

 opeenvolgende jaar van Aalscholver, Smelleken en Slechtvalk. In dit 
verslag konden we ook extra aandacht besteden aan de kleine trekvogels, want we beschikken over 
steeds meer en beter vergelijkingsmateriaal. Zo scoorden we beste-telpostdagen voor soorten als 
Gierzwaluw, Veldleeuwerik en Kramsvogel. 
Zeldzaamheden werden ook weer gezien : Grote Zilverreigers bij de vleet, zodat we die soort nog 
nauwelijks een spetter kunnen noemen, de eerste Morinelplevieren ooit voor onze streek, een 
Kwartelkoning, Grote Pieper, Oeverpieper en Grote Karekiet, Duinpiepers, Cetti’s Zangers en IJsgorzen. 
Als je interesse hebt om één of meerdere groepen vogels te beschrijven voor deze rubriek, dan kan je een mailtje sturen naar 
yann.feryn@scarlet.be. 
Voor dit artikel verwerkten we een meer dan 5.000 gegevens, ingestuurd door 95 waarnemers aan Luc Vandeghinste, 
Wolvenstraat 4 te 8500 Kortrijk (0498/90.92.90), vwg@zwvlkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Of nog beter: je 
kunt je waarnemingen 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. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet (www.bahc.be). 
 
WEER 
 
Vooral de eerste tien dagen van september brachten ons warm weer met maxima die zelfs lokaal tot 30°C stegen 
de 4de en de 5de. Er kwamen in totaal 6 dagen voor waarbij het zomers warm werd (>25°C). De 
maandgemiddelden van de temperatuur lagen ongeveer 1-1.5°C hoger dan normaal. Fris werd het tijdens de 
nachten van 16, 17 en 30/09. De andere nachten bleef de temperatuur normaal of boven normaal. 
Het heeft ook minder geregend dan normaal, slechts op een 13-tal dagen. Ongeveer de helft van de 
normaalwaarde aan de Kust tot 75% elders in Vlaanderen. De hoogste dagsommen vielen in de laatste decade van 
de maand. Op 5 dagen werd onweer waargenomen: de 10de, 11de, 14de, 15de en de 24ste.  
De zon scheen de laatste tien dagen van de maand maar heel matig. Toch was er een overschot aan zonneschijn 
gedurende de andere twee decades zodanig dat het maandtotaal boven normaal eindigde. 
De wind kwam vooral uit N tot ONO en uit Z tot WZW. Zware windstoten of dagen met veel wind zijn niet 
waargenomen. 
 
Zoals zovele maanden, was ook oktober opnieuw een maand waarin het te zacht was. Vooral tijdens de nachten 
was dit markant. De minima lagen ongeveer 2 tot 3°C hoger dan normaal, de maxima 0.5°C tot 2°C. Er was slechts 
één nacht met lichte vriestemperaturen en dan nog lokaal: de 27ste. Erg warm werd het op 4 en op 20/10 met 
maxima tot wel 24°C. 
Er viel ook opnieuw minder neerslag dan normaal. De natste dagen van de maand waren de 5de, de 17de en de 
20ste waarop lokaal meerdere tientallen liters naar omlaag kwamen, vooral de 20ste was een erg natte dag. Het 
regende verder op ongeveer 15 dagen. Onweer kwam voor op 8 dagen, wat erg veel is, normaal is dat maar een 
dag of 3. 
Vooral de laatste tien dagen van de maand heeft de zon nog veel goed gemaakt. Voordien was er niet al te veel 
zodanig dat het maandtotaal zonuren licht onder het gemiddelde is uitgekomen. 
De wind tenslotte was vooral OZO tot ZZW gericht en er kwamen de 21ste windstoten van ruim 100 km/uur voor 
aan de kust. 
 
Thermisch was november gemiddeld normaal. De eerste 7 dagen van de maand was het erg zacht, lokaal tot ruim 
15°C. In de periode van 20 tot 25/11 kwamen enkele koude dagen voor (max. < 5°C). Ook in die periode vroor het 
’s nacht licht. De eerste nachtvorsten van het winterhalfjaar kwamen echter al voor rond de 10de. De 18de en de 
23ste bleef het kwik echter ook ’s nachts ruim boven de 10°C en op 22 dagen vroor het ergens wel op het gras.  
De totale neerslaghoeveelheid was normaal, maar toch schoten enkele dagen er flink tussenuit. Vooral de 18de 
was een kletsnatte dag in het hele land met grote hoeveelheden (20 liter en meer). Ook op 10, 17, 26 en 28/11 viel 



er heel veel neerslag. Op 10 & 11/11 was het winter in de Ardennen met sneeuw en ook op 1-20 & 21/11 zagen de 
Ardennen de winter.  
De zon scheen vooral goed tijdens de laatste tien dagen van de maand en dat compenseerde een tekort in de 
eerste twintig dagen zodanig dat we aan een normale hoeveelheid zonneschijn kwamen. 
De wind was de hele maand opvallend afwezig. De gemiddelde snelheid was 2.8 m/sec. tegenover normaal 3.7 en 
ze waaide zowat uit alle richtingen. Enkel de 21ste was een dag met redelijk wat wind uit het westen. 
 
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info : www.weerkunde.be (Geert Naessens).  

 
 

FUTEN en AALSCHOLVERS (fey) 
 

DODAARS. Het najaarsmaximum werd geteld op de Gavers op 13.11 : 43 ex. gou. 
 

FUUT. Op de Gavers werden mooie concentraties geteld op 31.07 (162 ex.) en 13.11 (132 ex.). gou. 
 

ROODHALSFUUT. De Roodhalsfuut was weer het hele najaar aanwezig in de Gavers (nu al tamelijk onafgebroken sinds 

21.08.1997). gou,e.a. 

 

GEOORDE FUUT. Nu en dan werd de soort gezien in de Gavers : op 02.06 en 25.06 resp. 2 en 3 ex., een juv. van 31.08 tot 

01.09 en een adult dier van 07 tot 12.09. Elders werd de soort enkel opgemerkt op Bergelenput (2 ex. op 26.07). 

ber,dkj,gou,cbf,vek,meg,vhn,chw,e.a. 

 

AALSCHOLVER. pleisteraars. Het grootste aantal werd vastgesteld op 16.11 in de Gavers : ca. 210 ex. lam. 

trek. Van 23.07 tot 20.11 trokken 15.232 Aalscholvers over (tweede jaar na elkaar dus een beste jaar ooit;  vorig jaar hadden 

we er 11.001).  

De beste periodes waren : 

• 30.09-03.10 (totaal 1.086 ex.); 

• 09-11.10 (4.256, 2.286 en 1.294 ex.); 

• 19-22.10 (totaal 1.917 ex.); 

• 27.10 (1.116 ex.); 

• 07.11 (905 ex.). 

We noteerden opnieuw een beste trekdag ooit voor onze regio (09.10 met 4.256 ex.; vorig record was 12.10.2003 met 3.083 

ex.), voor een groot deel te wijten aan het feit dat de hele dag werd geteld op 5 verschillende posten. De beste telpostdag dit 

jaar werd meegemaakt te Avelgem-Escanaffles op 09.10 (1.274 ex.) (beste telpostdag ooit : 21.10.1995 te Sint-Denijs met 1.403 

ex.).  

De grootste groep zag men op 27.10 boven Kortrijk met 245 ex. (grootste groep ooit : 480 ex. boven de Gavers op 

13.11.1996). meg. 

 
 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (fey) 
 

ROERDOMP. Van 13.10 tot 11.12 werd regelmatig een Roerdomp gezien in de Gavers. Op 11.11 waren hier 2 ex. aanwezig. 

sxj,dkj,ber,gou,nam,ddf,e.a. 

 

KWAK. Op 15.08 en 29.09 werd een juv. Kwak gezien aan de Gavers. gou,ber,ddf,pae,pte,N.Cabeke,dkj,sxj. 

 

KLEINE ZILVERREIGER. Op 29.07 trok een Kleine Zilverreiger over de Gavers. 

 

GROTE ZILVERREIGER. Op 02.09 zat een Grote Zilverreiger aan de bezinkingsbekkens van Spiere-Warcoing. Trekkende 

vogels werden mogelijk reeds gezien vanaf 24.09 (8 zilverreiger spec. te Lauwe), maar zeker vanaf 01.10 tot 10.11 minstens 20 

ex. (meerdere ex. op 01.10 met 6 ex. boven Keibeekbekken Kortrijk, 06.10 met 3 ex. boven Avelgem, 10 en 27.10 met resp. 4 

en 2 ex. boven de Gavers). Op 15.11 en 21.12 werden (mogelijk dezelfde) 2 vogels gezien aan de bezinkingsbekkens van 

Avelgem-Escanaffles. div,lam,ddd,chw,vac,gou,bur,mad,e.a. 

 

BLAUWE REIGER. In de periode 05.07-07.11 werden 268 overtrekkende Blauwe Reigers genoteerd. De beste telpostdag werd 

genoteerd in de Gavers op 07.09 : 39 ex (één groep, meteen de grootste van dit najaar). chw,gou,dkj,e.a.. 

 

PURPERREIGER. Op 02.06 werd een Purperreiger opgemerkt op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles,. Op 25 en 

26.08 was een juv. aanwezig in de Gavers, op 30.08 een juv. in de Scheldemeersen van Avelgem en boven Sint-Denijs en op 



01.09 3 of 4 ex. in de Gavers. Op 02.09 werd ’s avonds laat een ZW-trekker gehoord boven Heestert en op 29.09 trok een 

Purperreiger naar ZW boven Zwevegem. 

 

ZWARTE OOIEVAAR. Op 30.08 vlogen 2 Zwarte Ooievaars naar NO boven Heestert. ZW-trekkers werden gezien op 01.09 

boven de Gavers en op 09.10 boven ttp Avelgem-Escanaffles. chw,cbf,gou,dby,fey,dwj,e.a.. 

 

OOIEVAAR. Plaatselijke vogels werden gezien op 09.08 te Vichte-Olekensbosstraat, 13.09 Vichte-Beukenhofstraat en 17.11 

Deerlijk-Belgiek. dzf,dee,med.à vag. 

Trekkende Ooievaars werden opgemerkt op 26.08 (2 ex. Kortrijk), 17.09 (9 ex. Harelbeke en Kortrijk), 27.09 (1 ex. Leie 

Wevelgem), 09.10 (5 ex. Avelgem en 1 ex. Gavers), 12.10 (2 ex. Gavers) en 24.12 (1 ex. W boven Bavikhove). 

dlf,huj,dum,dkj,gou,cbf,cbj,e.a. 

 

LEPELAAR. Van 15.09 tot 10.10 trokken 116 Lepelaars over (enkel najaar 1998 was beter met 141 ex.) : 15.09 Gavers 12 ex., 

23.09 Gavers 48 ex., Hallen Kortrijk 30 ex., Bavikhove 15 ex., 24.09 Oude Leie Kuurne 6 ex., 25.09 Gavers 4 ex., 10.10 

Bavikhove 1 ex. dkj,vlg,cbf,cbr,gou,huj,tgh,xlp. 

 
 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (ddd) 
 

KLEINE ZWAAN. ZW-trekkers werden gezien in de Gavers (4 ex. op 19.10) en te Moen (5 ex. op 01.11). sxj,ddd. 

 

WILDE ZWAAN. Een Wilde Zwaan trok op 10.09 over de Leie te Wevelgem. cal. 

 

RIETGANS. Er werden drie groepen waargenomen: 1 ex. over de Gavers op 10.10, 11 ex. op 30.10 boven ttp Avelgem-

Escanaffles en 19 ex. op 07.11, zowel over de Gavers als over de Leie te Kortrijk. 

 

KLEINE RIETGANS. Tot en met 1996 waren slechts 7 gegevens bekend van deze soort in onze regio. In het najaar van 2004 

kwamen er 3 bij :  1 ex. naar ZW te over ttp Avelgem-Escanaffles op resp. 26.09 en 10.10 en 8 ex. naar NW te Zwevegem op 

25.12. chw,dwj,vhn,dmm,ddd.  
 

KOLGANS. Tussen 26.09 en 25.11 werden 193 Kolganzen op trek gezien, met als grootste groep 84 ex. over ttp Avelgem-

Escanaffles op 01.11. 

 

GRAUWE GANS. pleisteraars. Vanaf 11.11 verscheen een vogel aan de Gavers en op 02.12 rustten 2 Grauwe Ganzen even 

uit aan het Kulak-waterbekken. gou,ddd. 

trek. Van 24.09 (80 ex. te Lauwe) tot 13.12 (31 ex. te Kortrijk) trokken 29.676 Grauwe Ganzen over. Het werd het 2de beste 

najaar ooit (in 1991 zag men er 31.412). 

Betere perioden : 

• 09-11.10 (784, 2.786 en 5.311 ex.); 

• 29.10-01.11(812, 4.517, 763 en 1.465 ex.); 

• 07.11 (11.489 ex.). 

De beste telpostdag noteerde men op 07.11 aan ttp Mortagnebos (3.601 ex.) en te Heestert (3.018 ex.), weliswaar deels op 

dezelfde lijn, maar rekening houdend met ander tijdstip van tellen, moet die lijn goed geweest zijn voor minimum 5.238 

Grauwe Ganzen ! dby,ddd,ddc,chw. 

De grootste groep bevatte ca. 480 ex. en trok op 30.10 voorbij langs de Gavers. dkj.  

 

CANADESE GANS. Grootste aantal voor deze periode : op 13.11 werden 139 ex. geteld aan de Leie te Ooigem. Elders 

werden ook diverse kleinere groepen waargenomen. cbg,cbr,e.a. 

 

NIJLGANS. De grootste groepen pleisteraars werden gezien te Avelgem-Escanaffles (8 ex. op 03.10) en aan het sas van 

Ooigem (7 ex. op 20.10). Er werden 52 najaarstrekkers gezien in 8 groepen tussen 02.10 en 08.12 (grootste groep: 13 ex. op 

02.10 boven de Gavers). gou,chw,dkj.  

 

CASARCA. Er werden 3 ex. gezien te Hulste op 14.10 en er zaten 2 ex. aan de oude Leiearm te Bavikhove op 16.10. 

 

BERGEEND. Vanaf 01.11 (1 ex. in de Gavers) doken weer Bergeenden op in de regio. Trekkers werden gezien over de Gavers 

(6 ex. op 24.09 en 5 ex. op 08.10) en te Avelgem en Bellegem resp. op 11.10 en 05.11 (1, resp. 2 ex. telkens meevliegend in 

een overtrekkende groep Grauwe Ganzen). dlf,gou,lit,mad,vhn. 



 

CAROLINA-EEND. Er zat een vogel aan put Dumolin te Ledegem in de periode rond 15.11. dvc. 

 

MANDARIJNEEND. Er zat een m. aan de Gavers op 31.10. pvt. 

 

SMIENT.  Pleisterende vogels werden gezien vanaf 17.10 (1 w. aan de Leie te Bavikhove). Trekkers werden gezien op 26.09 en 

03.10 (telkens 3 ex. aan ttp de Gavers), op 10.10 (2 ex. over ttp de Gavers en 3 ex. over ttp Mortagnebos).  

 

KRAKEEND. Gedurende de ganse periode waren Krakeenden aanwezig aan de Gavers te Harelbeke (max. 27 ex. op 30.11). 

Buiten de Gavers werd deze soort enkel waargenomen aan de Schelde te Kerkhove (1 m vanaf 16.10) en langs de Leie te 

Ooigem (5 ex. op 13.11). gou,ber,chw,cbg,cbr. 

 

WINTERTALING. De soort werd gezien vanaf 31.07, uitsluitend in de Gavers en langs de Schelde (max. 20 ex. in de Gavers op 

12.09 en 16.10). Er werden 3 ZW-trekkende groepen gezien (resp. 9, 2 en 1 ex.  op resp. 06.09, 19.10 en 24.10. 

 

PIJLSTAART.  Pleisteraars werden gezien in de Gavers (max. 9 ex. op 04.10), aan de coupure Mortier te Avelgem (2 ex. op 

16.10) en op de Schelde te Kerkhove (w. op 28.11). Er werd ook ZW-trek opgemerkt: 211 ex. over 16 groepen tussen 04.09 

en 15.11 (grootste groep : 45 ex. over de Gavers op 08.10).  

 

ZOMERTALING. Vanaf 03.06 (2 ex. in de Gavers) tot en met 08.10 (1 ex. aan Keibeekbekken te Kortrijk) werden in totaal 24 

ex. opgemerkt (max. 7 ex. in de Gavers op 15.08). dkj,gou,ddd. 

 

SLOBEEND. De grootste najaarsconcentratie werd op 27.10 opgemerkt op de Gaverplas : 21 ex. Uitsluitend aan de Gavers 

werd ook wat ZW-trek vastgesteld (43 ex. over 5 groepjes). gou,ber. 

 

KROONEEND.  Op 18.09 werd een w. Krooneend gezien aan de Gavers . alp. 

 

TAFELEEND. De grootste najaarsconcentratie bevond zich aan de Gavers op 03.11 (120 ex.). lam. 

 

WITOOGEEND. Op 01.11 werd een Witoogeend gezien de Gavers. dkj. 

 

KUIFEEND. De grootste najaarsconcentratie werd genoteerd in de Gavers : 215 ex. op 13.11. gou. 
 
 

ROOFVOGELS (fey) 
 

WESPENDIEF. pleisteraars. De laatste pleisterende Wespendieven werden gezien eind september : 1 ex. op 25.09 in de 

Gavers en 1 ex. op 30.09 aan het Orveytbos te Moen. cbf,gou,ddd. 

trek. Vanaf 17.07 (ZW boven Avelgem) tot 26.10 (ZW boven Gavers) werd najaarstrek genoteerd : 40 ex. in totaal. Enkel 

2000 (56 ex.), 2002 (47 ex.) en 2003 (55 ex.) deden ooit beter. We ontvingen 5 julitrekkers, 14 augustustrekkers, 16 

septembertrekkers en 5 oktobertrekkers. Op 01.09 was de helft van de Wespendieven gepasseerd. De meest intense periode 

was 17.08-02.09 (18 ex.). Op 26.08 was het de drukste dag (4 ex.). De beste telpostdag werd gescoord in Avelgem-Escanaffles 

op 19.09 (3 ex.). Alle trekkers vlogen alleen. lid,dkj,chw,e.a.  

 

ZWARTE WOUW. Op 23.07 vloog een Zwarte Wouw ZW boven Kortrijk. Op 29.07 werd een Z-trekker gezien boven 

Bossuit en op 08.10 was er nog een erg late vogel ZW-waarts boven Moen. meg,dea,vaa. 

Drie najaarstrekkers is niet slecht voor onze streek. Enkel 1985 (5 ex.), 2000 (7 ex.) en 2001 (4 ex.) deden ooit beter. 

 

RODE WOUW. Van 14.08 (Keibeekbekken Kortrijk) tot 11.11 (grens Heestert-Avelgem) ontvingen we 15 waarnemingen van 

trekkende Rode Wouwen. Het betrof telkens solitaire vogels, uitgezonderd op 11.10 toen twee maal 2 ex. samen werden 

opgemerkt. Enkel 1999 was beter met 22 ex.  

In de periode 10-12.10 was er een heus piekje met resp. 3, 4 en 2 Rode Wouwen. De beste telpostdag werd op 11.10 

genoteerd aan Mortagnebos Sint-Denijs (4 ex.). ddd,ber,dmm,e.a. 

 

BRUINE KIEKENDIEF. pleisteraars. Vanaf 09.07 ontvingen we vanuit de regio ten zuiden van Kortrijk regelmatig waarnemingen 

van Bruine Kiekendief. Maximaal waren 4 ex. aanwezig te Sint-Denijs (15.08). We ontvingen 6 oktoberwaarnemingen en nog 

één novembergegeven : 1 ex. op 12.11 te Otegem. Op 08.10 nam een juv. Bruine Kiek een Smelleken te grazen in Sint-Denijs. 

ddd,xel,e.a. 



trek. Van 08.08 (Banhoutbos Heestert) tot 09.11 (2 ex. Gavers) werden 56 doortrekkers genoteerd (8e beste van de laatste 

20 jaar; beste jaar was 1992 met 132 ex.). Op 05.10 was de helft van de Bruine Kiekendieven gepasseerd. De beste periode 

was 08-11.10 met 18 ex., waarvan 10 op 09.10. De beste telpostdag werd dit jaar aan Mortagnebos Sint-Denijs beleefd met 4 

ex. op 09.10. chw,dkj,e.a. 

 

BLAUWE KIEKENDIEF. pleisteraars. We ontvingen zeer weinig pleisterende vogels. Op 04.10 werd de eerste Blauwe 

Kiekendief gezien aan het kanaal te Moen. Vanaf 17.10 kregen we nu en dan een waarneming binnen uit het traditionele 

overwinteringsgebied te Sint-Denijs. De waarnemingen van 26.10 (Ingooigem), 15.11 (Gavers en Lange Munte Kortrijk) vallen 

daarbuiten en kaderen wellicht in wat doortrek. dea,ddd,chw,gou,e.a. 

trek : Het was lang geleden dat we nog zo’n goeie hoogtrek hadden kunnen noteren. Van 03.10 (Gavers en Mortagnebos) tot 

24.11 (Ingooigem) werden 40 doortrekkers genoteerd. Enkel 1989 (41 ex.) en 1991 (46 ex.) deden ooit beter. 

Op 11.10 was de helft van de Blauwe Kiekendieven gepasseerd. De beste periode was 08-12.10 (totaal 22 ex., waarvan 11 op 

11.10). De beste telpostdag werd aan Mortagnebos beleefd op 11.10 (5 ex.). gou,chw,vac,dmm,e.a.  

 

GRAUWE KIEKENDIEF. Op 01.08 werd een m. gezien, ZW trekkend boven Vichte. Op 08 en 15.08 werd een pleisterend w. 

gezien te Sint-Denijs en op 29.09 werd een haastig trekkende juv. vogel opgemerkt aan de stortplaats te Lendelede. 

dzf,ddd,dby,fey 

Minstens 3 trekkende vogels dus. Enkel 2002 deed het beter (4 ex.). 

 

HAVIK. pleisteraars. Van 15.08 tot 01.09 werd te Sint-Denijs, Zwevegem, éénmaal in de Gavers en éénmaal aan de 

Plaatsebeek te Harelbeke-Bavikhove regelmatig een Havik opgemerkt die als adult m. werd gedetermineerd, mogelijk steeds 

hetzelfde ex. Een w. werd gezien op 05.09 (Vichte) en 10.09 (Deerlijk-Sint-Lodewijk). Vanaf 01.10 ontvingen we waarnemingen 

van een juv. m. (rond KULAK Kortrijk, te Sint-Denijs, Bellegem en éénmaal in de Gavers). ddd,vac,blm,dby,meg,vhn,sxj. 

trek. We ontvingen vier gegevens van een trekkende Havik (evenveel als in recordjaar 1986) : 15.08 boven Ingooigem (m.), 

10.10 boven de Gavers, 26.10 boven Keibeekbekken Kortrijk (m.) en 07.11 boven Pontstraat Heestert (w.). vac,dmm,dd,chw. 

 

SPERWER. trek. Van 12.08 (Kortrijk) tot 21.11 (2 ex. Avelgem) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 377 

doortrekkers (4e beste jaar ooit; vorig jaar hadden we er 511). 

Op 10.10 was de helft van de Sperwers gepasseerd. 

Goede trekdagen waren :  

• 09-11.10 (57, 67 en 37 ex.); 

• 19.10 (15 ex.); 

• 27.10 (25 ex.); 

• 30.10 (24 ex.). 

De beste telpostdag werd op 10.10 genoteerd aan Mortagnebos te Sint-Denijs met 21 ex. ddd,dby,dzf,dcd. 

 

BUIZERD. trek. Van 07.08 (boven Heestert) tot 25.11 (2 ex. boven Sint-Denijs) ontvingen we gegevens van 586 doortrekkers 

(6e beste jaar ooit; in recordjaar 1999 zagen we 968 ex.). Op 10.10 was de helft van de Buizerds gepasseerd. 

Goede trekdagen waren :  

• 03.10 (28 ex.); 

• 08-11.10 (19, 96, 190 en 108 ex.); 

• 19.10 (24 ex.). 

De beste telpostdag werd op 10.10 genoteerd aan Mortagnebos Sint-Denijs (76 ex.). De grootste groep (14 ex.) werd gezien 

op 10.10 boven Sint-Denijs. ddd,dby,dzf,dcd,e.a. 

 

VISAREND. In de periode 01.09 (boven Gavers) tot 01.11 (boven Avelgem) werden 16 solitair trekkende Visarenden 

opgemerkt (enkel in 1998 deden we ooit beter met 17 ex.).  

Op 23.09 was de helft van de Visarenden gepasseerd. Enkel op 04.09, 09.09 en 09.10 werden 2 ex. gezien. 

pvt,chw,vek,dkj,dmm,huj,e.a. 

 

TORENVALK. Van 11.07 (Heestert) tot 30.10 (Gavers) ontvingen we trekgegevens van 83 ex. (4de beste jaar ooit; beste jaar 

was 1992 met 99 ex.).  

Op 09.10 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. De beste dagen waren 03.10 (9 ex.), 08.10 (9 ex.), 09.10 (19 ex.), 10.10 

(13 ex.). Op 10.10 werd aan Mortagnebos de beste telpostdag van het jaar meegemaakt met 6 ex. ddd,dby,dzf,dcd,e.a. 

 

ROODPOOTVALK. Op 12.09 pleisterde een juv. vogel op een akker te Sint-Denijs. ddd. 

Het betreft pas het 12de gegeven van deze soort voor onze regio.  



 

SMELLEKEN. pleisteraars. Het eerste Smelleken werd op 14.08 gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Vanaf 10.09 werd 

regelmatig een waarneming van een pleisterend ex. genoteerd. ddd,e.a. 

trek. Van 10.09 (boven Zwevegem) tot 14.11 (boven Bellegem) werden 49 doortrekkende Smellekens gezien (voor het 3de 

opeenvolgende jaar een record : in 2002 werden er 28 genoteerd en in 2003 41).  

Op 10.10 was de helft van de Smellekens gepasseerd. Veruit de beste dag was 10.10 met 15 ex., ook al een record, waarvan 4 

ex. boven 3 trektelposten (Sint-Denijs, Avelgem-Escanaffles, Gavers). dmm,gou,vea,fey,ddd,dby,dzf,dcd,meg,dkj,e.a. 

 

BOOMVALK. pleisteraars. Na 21.09 worden nog nauwelijks Boomvalken gezien. In oktober zien we er nog 5, met als laatste 1 

ex. aan de Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel. cbf,gou,chw,ddd,dby,dmm,e.a. 

trek. Van 15.08 (boven Kortrijk) tot 30.10 (boven Mortagnebos) werden 25 trekkende Boomvalken gezien (9de beste van de 

laatste 20 jaar; recordjaar was 2000 met 61 ex.). 

Op 10.09 was de helft van de Boomvalken gepasseerd. De beste periode was 29.08-04.09 (1, 1, 0, 3, 2, 0, 1 ex.). 

ber,dby,dcd,ddd,vql,gou,dse,vlg,e.a. 

 

SLECHTVALK. pleisteraars. De soort werd het meest gezien in de Scheldestreek en de nabijgelegen akkerlanden, soms met 2 

ex. tegelijk (16.09, 09.10, 10.10, 19.10). Elders kregen we de soort te zien te Deerlijk-Sint-Lodewijk (09.09), Harelbeke op de 

nestbak van de elektriciteitsmaatschappij (19.10), aan het Keibeekbekken te Kortrijk (20.10) en in de Gavers (01.11). 

ddd,fey,dmm,blm,can,ber,ddf,e.a. 

trek : In de periode 10.08 (Moen en Sint-Denijs) tot 07.11 (Sint-Denijs) werden 20 solitair trekkende Slechtvalken gezien (voor 

het 2de opeenvolgende jaar een record, de vorige bestjaren waren 1999 met 8 ex. en 2003 met 15 ex.). Op 03.10 waren de 

helft van de Slechtvalken gepasseerd. De drukste dagen waren 03.10 (3 ex.) en 09.10 (5 ex.).  

 
 

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS (fey) 
 

KWARTEL. Tot 21.06 werden liefst 40 Kwartels geringd te Ingooigem. Tot ver in augustus waren er nog zangposten te 

Zwevegem en Sint-Denijs (zie vorig artikel broedgevallen). Op 15.08 ontvingen we een waarneming buiten de vermoede 

broedgebieden : 1 ex. aan de Materzeelstraat te Anzegem. Na 20.08 werd het stil, maar op 11.09 werd nog een laatste 

pleisteraar opgemerkt aan de Tontestraat te Sint-Denijs. laa,dmm,dmm,meg,ddd,e.a. 

 

WATERRAL. Buiten de vermoede broedgebieden werd de soort dit najaar gezien aan de Oude Leiearm te Wielsbeke (2 ex. op 

16.08 en 26.09), de Oude Leiearm te Kuurne (1 ex. op 03 en 04.09), als ringvangst te Ingooigem (in totaal 14 ex., o.a. op 

07.09), aan Bergelenput (2 ex. op 06.11), aan de zavelput van Beveren-Leie (13.11) en langs de Leie tussen Kortrijk en Ooigem 

(4 ex. op 13.11). cbr,laa,rbi,cbg,e.a. 

 

PORSELEINHOEN. In het najaar werden liefst 15 Porseleinhoenen geringd te Ingooigem en op 01.09 pleisterde een vogel aan 

het Keibeekbekken te Kortrijk. dmm,ddd. 

 

KWARTELKONING. Op 15.08 werd een Kwartelkoning gezien te Ingooigem. Het betreft 6de gegeven ooit voor deze soort 

(laatste dateert van 08.10.1989 te Heule). dmm. 

 

MEERKOET. De grootste najaarsgroep werd geteld in de Gavers : 656 ex. op 31.07. gou. 
 

KRAANVOGEL. Op 11.10 vlogen 23 Kraanvogels naar ZW nabij ttp Avelgem-Escanaffles. chw,mad,fey,e.a. 

 
 

STELTLOPERS (ddd) 
 

SCHOLEKSTER. De enige waarneming betreft 2 ex. op 10.09 in de Gavers. cbf. 

 

BONTBEKPLEVIER. Een actief trekkende vogel werd opgemerkt op 04.09 te Zwevegem en op 23.07 verbleef 1 ex. aan 

Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

 

MORINELPLEVIER BAHC. Drie Morinelplevieren vlogen naar Z op 18.10 te Ingooigem, meteen een nieuwe soort voor onze 

regio! dmm,laa.   
 

GOUDPLEVIER. Pleisteraars werden enkel opgemerkt langs de Priesterstraat te Sint-Denijs, resp. 20 en 1 ex. op resp. 16.08 en 

11.09. Van 25.09 (11 ex. boven ttp Heulebos-Beurtemolen) tot 21.11 (18 ex. boven ttp Avelgem-Escanaffles) werden af en toe 



overtrekkende Goudplevieren opgemerkt: in totaal  22 groepen (170 ex.). Grootste groep:  20 ex. boven ttp Mortagnebos op 

28.10. 

 

ZILVERPLEVIER. Er werden 5 keer overtrekkende Zilverplevieren opgemerkt: 1 ex . te Helkijn op  24.07, 4 ex. te Zwevegem 

op 04.09, 19 ex. over ttp Heulebos-Beurtemolen op 02.10, 15 ex. boven ttp Mortagnebos op 28.10 en 17 ex. boven ttp 

Avelgem-Escanaffles op 21.11. 

 

KIEVIT. De beste telpostdag dit najaar werd beleefd op ttp Mortagnebos op 28.10: 1.261 ex. ddd. 

 

BONTE STRANDLOPER. Op 02.10 en 03.10 verbleef 1 ex. aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. Op 03.10 

trokken bovendien 2 Bonte Strandlopers over de Gavers. vac,chw,gou. 

 

KEMPHAAN. Trek werd vastgesteld boven de Gavers (17 ex. op 26.08, 1 ex. op 02.10), boven Avelgem ( 3 ex.  op 03.10) en 

boven ttp Ingooigem (3 ex. op 07.10). gou,chw,fey. 

 

BOKJE. Op 28.08 landde een Bokje aan Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

 

WATERSNIP. De grootste najaarsgroepen werden geteld aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (10 ex. aan de 

grond op 07.08) en op 18.08 te Kortrijk(10 ex. naar ZW over het station). ddd,vhn,pvt. 

 

HOUTSNIP. Op 07.11 werd een dagtrekker opgemerkt aan de Gavers. Voor de rest werden in totaal 11 ex. gemeld (grootste 

groep: 4 ex. op 11.11 aan de Kreupel te Zwevegem). gou, jerrievermeulen, e.a. 

 

REGENWULP. Tussen 10.07 en 14.08 werden overtrekkende Regenwulpen opgemerkt : minstens 34 ex. in totaal.  Grootste 

groep:  8 ex. over Bellegem op 25.07. 

 

WULP. Van 08.08 tot 06.10 werden trekkende Wulpen gezien (totaal 9 ex). chw,gou,cal. 

 

ZWARTE RUITER. Op 11.08 vloog een Zwarte Ruiter over Orveytbos naar NW. Op 06.09 werd een trekker gezien boven de 

Gavers. ddd,gou. 

 

TURELUUR. Er trok een Tureluur over de Gavers op 01.10. Voor de rest vlogen er nog 3 ex. aan de Gavers op 15.08 en werd 

een Tureluur gezien aan de Scheldemeersen te Avelgem op 22.09. gou, ber,pae,ddf,pte,xnp. 

 

GROENPOOTRUITER. Van 18.07 tot 17.09 was er wat doortrek van deze soort (24 ex., grootste groep : 4 ex. op 22.08 te 

Ingooigem).  Pleisteraars werden enkel opgemerkt in de Gavers en aan de bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles (nooit 

méér dan 1 ex.). gou,chw,dby,dmm,rbi.  

 

WITGAT. Deze soort wordt vaak waargenomen in het najaar in onze regio. Voor de betreffende jaargang waren het er 

maximaal 16 samen, met name op 07.08 aan de bekkens te Avelgem-Escanaffles. ddd,vhn. 

 

BOSRUITER. Er werden 2 actief trekkende Bosruiters opgemerkt, telkens 1 ex. op 12.08 te Heule en op 01.09 te Hulste. 

Pleisteraars werden enkel aan de bekkens te Avelgem-Escanaffles opgemerkt in de periode 07.08-20.08 (max. 2 ex. op 08.08 

en 20.08). dse,vea,chw,vhn,ddd,dwj.  

 
 

MEEUWEN en STERNS (ddd) 
 

ZWARTKOPMEEUW. Op 13.07 verbleef een juveniele vogel aan de Gavers. dkj. 

 

DWERGMEEUW. Er verbleef een 1e winter Dwergmeeuw aan de Gavers op 06.11. dkj,gou,ddf. 

 

GEELPOOTMEEUW. Gedurende de ganse periode was de soort in de regio aanwezig (49 meldingen). Maximaal werden 3 ex. 

samen gezien: op 26.11 en 30.11 in de Gavers, op 20.09 aan het stort te Moen en op 17.11 langs het kanaal te Moen. Op 09.10 

trok een 1e winter Geelpootmeeuw over ttp Mortagnebos.  

 

PONTISCHE MEEUW. Op 30.10 verbleef een adult aan de Gavers en op 26.10 trok een adult ZW-waarts over Kortrijk. 

meg,ddd. 

 



VISDIEF. Op 28.09 verbleef een Visdiefje aan de Gavers. dkj,peteradriaans 

 

ZWARTE STERN. Op 21.08 trokken 2 ex. over de Gavers. Buiten de Gavers werd deze soort pleisterend enkel gezien aan de 

bekkens van Avelgem-Escanaffles (2 ex. op 20.08). Tussen 10.07 en 14.09 werd de soort in de hoedanigheid van pleisterende 

doortrekker regelmatig waargenomen aan de Gavers(max. 4 ex. op 12.08). gou,dwj,meg,ddd,cbf,ber,e.a. 

 
 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (fey) 
 

TURKSE TORTEL. Op 26.09 werd een erg grote concentratie van 250 ex. geteld bij een maïsopslag te Lauwe. Op 09.10 

werden op de ttp Heulebos-Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel 117 ex. genoteerd ! lam,ttn. 

 

HALSBANDPARKIET. Van 07.10 tot 20.11 werd regelmatig een Halsbandparkiet gezien te Ingooigem. chw. 

 

KERKUIL. Op 02.10 jaagde een Kerkuil boven een weide aan de ring te Kuurne. Op 12.10 werd een jagende vogel opgemerkt 

aan de Leynseelsestraat te Avelgem. Op 26.10 werd bij de controle van een nestbak te Heestert 2 ex. gezien, waarvan één 

werd geringd. Op 24.11 werd  een Kerkuil genoteerd aan de Wittestraat te Heule. sxj,ber,laa,huj,JozefStrynckx. 

 

VELDUIL. Op 04.08 verbleef een tijdje een Velduil op een akker aan de Pontstraat te Heestert. Op 19.10 werd een 

pleisterende vogel genoteerd in de Gavers. Het dier trok later door. Op 06.11 werd een Velduil gezien aan het Kennedybos te 

Kortrijk en op 10.11 aan het kasteelpark te Bossuit. chw,dkj,zom,sxj,JerrieVermeulen,xel. 

 

GIERZWALUW. Op 10.08 werd een groep van 1.624 ex. geteld aan het Orveytbos te Moen. ddd. 

 

IJSVOGEL. In de periode 02.07 – 22.10 ontvingen we eerste-waarnemingen uit gebieden waar de soort niet broedde. Deze 

gegevens zijn een aanduiding voor de najaarstrekperiode van deze soort. 

 

DRAAIHALS. Er werd een Draaihals geringd te Ingooigem op 22.08 en 07.09. laa,dmm. 

 

KLEINE BONTE SPECHT. De soort werd tijdens het najaar regelmatig opgemerkt in de Gavers. De Kleine Bonte Specht was 

ook te zien aan de Wolvendreef te Kortrijk (03.09), aan de KULAK te Kortrijk (12.10), te Knokke-Zwevegem (02.11) en aan 

de sluis te Spiere (25.11). dkj,gou,ddd,ber. 

 
 

ZANGVOGELS (fey) 
 

BOOMLEEUWERIK. Op 08.10 werden 11 Boomleeuweriken opgemerkt te Ingooigem. 4 ervan konden worden geringd. Op 

12.10 werd 1 ex. geringd te Harelbeke en op 16.10 werden 8 ex. opgemerkt in de Gavers. 

Van 01.10 (1 ex. boven de Gavers) tot 15.11 (5 ex. aan de KULAK te Kortrijk) werden in totaal liefst 409 overtrekkende 

Boomleeuweriken genoteerd. Dit is een record (vorig bestjaar was 2000 met 379 ex.). De drukste periodes waren : 

- 08-10.10 (16, 24 en 19 ex.); 

- 19.10 (25 ex.); 

- 22.10-01.11 (38, 0, 104, 0, 14, 27, 31, 48, 21 en 13 ex.). 

24.10 was dus veruit de drukste dag met 104 ex. (o.a. 65 ex. in de Gavers, de beste telpostdag van het seizoen ; in 2000 werd 

de beste telpostdag ooit gescoord met 67 ex. in de Gavers). De grootste groep die werd genoteerd bevatte 30 ex. (Ingooigem 

24.10), meteen een record (vorig record was 26 ex. – 13.10.2003 Gavers). 

 

VELDLEEUWERIK. Trek werd waargenomen van 25.09 tot 25.11. Er waren 4 telpostdagen van meer dan 1.000 ex.: op 11.10 

aan Mortagnebos (2.469 ex.), op 12.10 te Avelgem-Escanaffles (1.110 ex.), op 22.10 te Avelgem-Escanaffles (1.107 ex.) en op 

27.10 aan de Gavers (1.308 ex.). dmm,ttn,gou. 

Tot hiertoe was de beste telpostdag ooit aan de Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel: 2.229 ex op 17.10.2001. 

 

OEVERZWALUW. De laatste Oeverzwaluw werd op 19.10 gezien te Ingooigem. vac,chw,deh. 

 

BOERENZWALUW. De laatste Boerenzwaluwen werden waargenomen op 30.10 (1 ex. Avelgem) en op 07.11 (1 ex. Gavers). 

vac,vmr,gou. 

 

HUISZWALUW. De laatste Huiszwaluw werd gezien op 16.10 in de Gavers. gou 
 



GROTE PIEPER. BAHC. Op 19.10 werd een luid roepende pieper als Grote Pieper gedetermineerd aan de sluis te Bossuit.. ddd. 

Het betreft pas het 6de regiogegeven voor deze soort. 

 

DUINPIEPER. We ontvingen 3 gegevens : op 23.08 en 13.09 werd een pleisterende vogel gezien aan de Tontestraat te Sint-

Denijs en op 05.09 werd een ZW-trekker genoteerd boven Kortrijk. ddd. 

Het betreft het 9de, 10de en 11de gegeven voor onze regio. 

  

BOOMPIEPER. Van 22.08 (2 ex. ZW boven de Gavers) tot 08.10 (1 ex. aan Mortagnebos) werden 22 overtrekkende 

Boompiepers genoteerd, tamelijk mooi gespreid over de periode. Maximaal werden 3 ex. geteld op één dag (Gavers 06.09). 

Midden het trekseizoen werden te Ingooigem 2 ex. geringd (07.09). gou,ttn,laa,e.a. 

 

GRASPIEPER. Trek werd waargenomen van 31.08 tot 12.11. Er waren 3 telpostdagen van meer dan 1.000 ex.: op 02.10 aan de 

Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel (1.532 ex.), op 03.10 aan Mortagnebos (1.921 ex.) en op 05.10 aan Mortagnebos (2.482 

ex.). ttn,ddd,e.a. 

De beste telpostdag ooit werd aan Mortagnebos genoteerd : 3.250 ex op 08.10.2002. 

 

WATERPIEPER. De eerste plaatselijke vogel van het najaar werd op 08.09 aan het Keibeekbekken te Kortrijk waargenomen. 

Overtrekkende vogels werden gezien van 01.10 (Gavers) tot 21.11 (3 ex. Avelgem-Escanaffles), in totaal 20 ex. Enkel op 24.10 

(Gavers) en 21.11 (Avelgem-Escanaffles) werden 3 ex. geteld op één dag. ddd,gou,chw,e.a. 

 

OEVERPIEPER. Een Oeverpieper (1ste kj) werd op 29.09 geringd te Ingooigem. Het betreft amper het 5de zekere gegeven van 

deze soort voor onze regio. laa,dmm. 

 

GELE KWIKSTAART. De laatste trekkende Gele Kwikken werden op 16.10 gezien boven de Beurtemolen te Sint-Eloois-

Winkel  (4 ex. naar ZW). ttn,dkj. 

 

GROTE GELE KWIKSTAART. ZW-trekkers werden opgemerkt in de periode van 29.08 (1 ex. boven de Gavers) tot 16.11 (2 

ex. boven Ingooigem). In totaal werden 101 ZW-trekkers doorgestuurd, waarvan de helft tijdens de periode 30.09-09.10 (6, 4, 

10, 13, 0, 0, 8, 3, 6 en 9 ex.). 

 

WITTE KWIKSTAART. Van 21.08 (1 ex. Gavers) tot 21.11 (1 ex. Avelgem-Escanaffles) werden 599 ZW-trekkers genoteerd, 

met als topdagen 03.10 (96 ex.) en 09.10 (90 ex.).  

 

ROUWKWIKSTAART. Op 03.08 zat een m. Rouwkwikstaart aan de Priesterstraat te Sint-Denijs. Op 29.10 werd een w. 

gevonden in een groep Witte Kwikstaarten aan de Keibeekdijk te Zwevegem. ddd. 

 

NACHTEGAAL. Op 04.09 werd een pleisterende Nachtegaal gevonden zowel te Kooigem als te Moen. ddd. 

 

BLAUWBORST. De laatste Blauwborst werd op 17.09 gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 
 

ZWARTE ROODSTAART. Er werd nog een Zwarte Roodstaart gezien op 22.11 op het Dorpsplein te Anzegem. gou. 

 

GEKRAAGDE ROODSTAART. Naast 2 augustusgegevens en 3 septembergegevens, ontvingen we ook nog 2 waarnemingen uit 

oktober : 08.10 juv. te Deerlijk en 29.10 juv. aan Keibeekbekken te Zwevegem. fey,ddd,e.a. 

 

PAAPJE. Van 24.07  tot 08.10 werd de soort regelmatig gezien in onze streek (vooral te Sint-Denijs). Groepen van meer dan 

10 ex. werden genoteerd in de periode 12.08-12.09, met een piek naar het einde van die periode (op 11 en 12.09 waren resp. 

minimum 35 en 45 ex. in onze regio aanwezig). ddd,e.a. 

 

ROODBORSTTAPUIT. Op 03.08 was een Roodborsttapuit aanwezig te Avelgem-Escanaffles, van 02 tot 04.09 zat 1 ex. te Sint-

Denijs, van 01 tot 04.10 zaten tot 2 ex. in de Gavers en van 29.10.2004 tot 09.01.2005 verbleven tot 5 ex. aan de Keibeekdijk 

te Zwevegem. dwj,ddd,dkj,gou,alp. 

 

TAPUIT. Van 10.08 (1 ex. Ingooigem) tot 28.10 (4 ex. aan Mortagnebos Sint-Denijs) werden Tapuiten gezien. Groepen van 

meer dan 10 ex. noteerden we in de periode 12.09-08.10. Op 12.09 zaten er het meest : minstens 51 in de gehele regio. 

ddd,e.a. 

 

BEFLIJSTER. Op 04.10 werd een Beflijster gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Op 30.10 werd een doortrekker 

genoteerd aan de Gavers. ddd,gou,ttn. 



 

KRAMSVOGEL. Op 19.08 werd een eerste Kramsvogel gezien aan de Lindestraat te Tiegem.  

Trek werd waargenomen van 08.10 tot 21.11. Er werden 2 telpostdagen van meer dan 500 ex. beleefd, telkens op de Gavers : 

op 10.10 (529 ex.) en op 27.10 (606 ex.), meteen de beste telpostdag ooit voor onze streek. 

 

KOPERWIEK. Trek werd waargenomen van 29.09 tot 24.11. Er waren 6 telpostdagen van meer dan 500 ex. : op 09.10 boven 

ttp Avelgem-Escanaffles (1.817 ex.), aan de Gavers (843 ex.) en aan de Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel (567 ex.), op 10.10 

aan de Gavers (990 ex.) en aan de Beurtemolen (785 ex.) en op 27.10 aan de Gavers (531 ex.).  

De beste telpostdag ooit werd aan de Beurtemolen genoteerd op 19.10.2002 (4.326 ex.). 

 

CETTI’S ZANGER. Van 08.10 tot 03.12 verbleven 2 Cetti’s Zangers in de Gavers. Op 08.11 was er een zangpost aan het 

Keibeekbekken te Kortrijk en op 09.11 werd de soort genoteerd aan de KULAK te Kortrijk. gou,sxj,bur,cbf,ddd,dkj. 

Het betreft het 9de, 10de en 11de regionaal gegeven. 

 

SPRINKHAANZANGER. Op 14.08 werd een vogel waargenomen te Sint-Denijs; op 15.08 werd een Sprinkhaanzanger geringd te 

Ingooigem en op 04.09 werd er nog één gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd,dmm. 

 

SNOR. Op 05.08 en 01.09 werd een Snor gedetermineerd aan het Keibeekbekken te Kortrijk. In het najaar werden er ook 2 

geringd te Ingooigem. ddd,laa. 

 

GROTE KAREKIET. Begin september (03 of 07.09) werd een Grote Karekiet geringd te Ingooigem. laa,dmm. 

Het betreft amper het 11de gegeven van de laatste kwarteeuw. 

 

FITIS. Op 02.11 werd nog een erg late zangpost genoteerd te Ingooigem. chw,vac. 

 

VUURGOUDHAAN. We zagen een Vuurgoudhaantje op 05.09 (Bessenlaan Kortrijk), 13.09 (Kleiputstraat Kortrijk), 26.09 (2 ex. 

Gavers) en 18.10 (KULAK Kortrijk). meg,vhn,gou,ddd. 

 

BONTE VLIEGENVANGER. Van 04.08 tot 09.09 werden 16 Bonte Vliegenvangers gezien (max. 4 ex. in een tuin te Zwevegem 

op 09.08). In augustus werden 20 ex. geringd te Anzegem. ddd,vac,vhn,meg,des,laa,dum. 

 

BAARDMAN. Van 11.10 tot het einde van het jaar waren Baardmannetjes aanwezig in de Gavers (max. 15 ex. op 26.11). Elders 

werd de soort gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. 26.10) en aan de Oude Leiearm te Bavikhove (2 ex. 02.11). 

ber,cbf,ddd,e.a.  
 

BUIDELMEES. De soort werd enkele keren gezien in de Gavers : 7 ex. op 30.09, 2 ex. op 09.10 en 1 ex. op 17 en 19.10. 

ber,gou,sxj. 

 

KAUW. Trek werd waargenomen van 17.09 tot 12.11. Er was 1 telpostdag van meer dan 500 ex. : op 09.10 te Bavikhove (769 

ex.).  

De beste telpostdag ooit werd te Avelgem-Escanaffles genoteerd op 17.10.2003 (971 ex.). 

 

SPREEUW. Trek werd waargenomen van 21.08 tot 21.11. Er was 1 telpostdag van meer dan 1.000 ex. : op 27.10 aan de 

Gavers (4.868 ex.). 

De beste telpostdag ooit werd aan de Beurtemolen Sint-Eloois-Winkel genoteerd : 6.530 ex op 17.10.2001. 

 

RINGMUS. De beste telpostdag werd genoteerd aan ttp Heulebos-Beurtemolen : 129 ex. op 11.10. dmm,dse. 

 

VINK. De beste telpostdag werd genoteerd aan de Gavers op 24.10 : 5.163 ex., meteen de beste telpostdag ooit voor deze 

soort in onze regio. gou. 

 

EUROPESE KANARIE. Deze soort werd in het najaar enkel gezien in de Gavers, maar dan wel tamelijk regelmatig : op 02, 03, 

08, 09.10 en op 06 en 12.11. Het betrof telkens eenzame vogels. cbf,gou,bur,dlf,dkj. 

 

BARMSIJS. Er werd een Barmsijsje gezien op 15.10 (Ingooigem), 21.10 (Vichte) en 10.11 (Vichte). chw,vac. 

 



KRUISBEK. Het gehele najaar, tot 15.11 werden in de regio regelmatig Kruisbekken gezien. De grootste groepen bestonden uit 

min. 40 ex. (07.10 Vichte ), 41 ex. (05.10 Gavers) en 44 ex. (07.10 Ingooigem). De grootste telpostdagen werden in de Gavers 

genoteerd : 35 ex. op 10.10 en 31 ex. op 30.10. gou,bur,chw,vac,e.a. 

 

GOUDVINK. Op 24.10 trok een Goudvink over de Gavers. Van 06.11 tot 18.12 zat een m. aan de KULAK te Kortrijk. Op 

07.11 vloog een “teuter”-Goudvink (noordoostelijke ondersoort) over Sint-Denijs. gou,ddd. 

 

APPELVINK. Op 06.08 zat een Appelvink in maïs te Sint-Denijs. Op 01.09  en 01.10 werd een overtrekkende vogel opgemerkt 

(resp. de Gavers Harelbeke en Achterdries Avelgem). Op 02.10 zat een vogel in de Gavers. ddd,gou,lid. 

 

IJSGORS. Overtrekkende vogels werden opgemerkt op 09.10 (2 ex. Beurtemolen Sint-Eloois-Winkel), 15.10 (Hoge Kouter 

Gullegem) en 29.10 (1 ex. Avelgem en 3 ex. Ingooigem). dmm,chw,vac. 

Het betreft nog maar de 16de tot 19de waarneming voor onze regio. 

 

GEELGORS. Op 09 en 29.11 zat een Geelgors aan de KULAK te Kortrijk. Op 15.11 waren 2 ex. aanwezig in de Gavers. Van 

09.10 tot 07.11 werden 5 eenzame trekkers genoteerd op de telposten. ddd,gou,chw,vac,dzf,dby. 

 

RIETGORS. Op 24.10 trokken 69 Rietgorzen over de Gavers, meteen een telpostdagrecord voor onze regio. gou.  

 

coördinatie en redactie : Yann Feryn 

gegevensverwerking : Luc Vandeghinste, Regionaal Coördinator (Reco) en Christoph Wintein (forumwatcher) 

interpretatie gegevens & tekst : Dirk Derdeyn ddd (zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en sterns) en Yann Feryn fey (futen, reigers, 

roofvogels, hoenderachtigen, overige niet-zangvogels, zangvogels) 

leescomité : Yves De Bosscher, Miguel Demeulemeester, Filip Goussaert, Luc Vandeghinste, Christoph Wintein. 

 

 

Trektellingen najaar 2005 
 
De vijf traditionele trektelplaatsen zullen bij normale weersomstandigheden elk weekend en in geval van 
een goede trekvoorspelling ook tijdens de week bezet zijn van in augustus tot ver in november. In 
principe wordt geteld van 7.30 u tot 19.00 u tenzij het weer of de trekomstandigheden er anders over 
beslissen. De telposten zijn meestal telefonisch bereikbaar. Iedereen is er van harte welkom, ook voor 
een kort bezoek. 

• Heule-Gullegem-Sint-Eloois-Winkel : aan de Beurtemolen, Muizelstraat (Draaitap) Sint-Eloois-Winkel, 
verantwoordelijke : Emmanuel Desmet (GSM 0499/19.89.49) 

• Bavikhove : aan het kruispunt Den Herder (Rijksweg tussen Harelbeke-centrum en Brugsesteenweg) 
inslaan richting Hulste, dan voor het rond punt links de Waterstraat inslaan, tot op het einde; telpost 
gelegen tussen de akkers; verantwoordelijke Free Claerbout (GSM 0486/75.77.63) 

• Harelbeke : aan de molen van de Gavers; verantwoordelijke Filip Goussaert (GSM 0476/26.06.58) 

• Sint-Denijs : aan de noordoostkant van Mortagnebos; verantwoordelijken Yves De Bosscher (GSM 
0478/23.12.33) en Dirk Derdeyn (056/75.77.79); 

• Avelgem-Escanaffles : op de bezinkingsbekkens van de oude suikerfabriek van Escanaffles op de 
zuidoever van de Schelde; verantwoordelijke : Yann Feryn (GSM 0495/21.57.72) 

 
Op topmomenten wordt bovendien getrekteld op de oude stortplaats aan de Bosstraat te Marke; 
verantwoordelijke Luc Vandeghinste (GSM 0498/90.92.90). 
 
Op de website van de Vogelwerkgroep (www.zwvlkoepel.be/vwg) kun je meer details lezen over onze 
telposten. Hier kun je ook dagelijks de trekvoorspellingen raadplegen. Indien gewenst kun je ook per mail 
trekteltips toegestuurd krijgen. Vraag ze aan bij yann.feryn@scarlet.be. 

 


