VOGELS IN ONZE STREEK
Winter 2004-2005
en waarnemingen van 1 december 2004 tot 28 februari 2005
Het werd weer een zachte winter. Dit resulteerde in een overwinterende Oeverloper en Zwartkop en
Tjiftjaffen bij de vleet. Spetters waren er ook, maar met mate. We konden een Dwergmeeuw en
Pontische Meeuwen noteren, er was een kleine Pestvogelinvasie, de Cetti’s Zanger toonde zich
opnieuw en er was een Sneeuwgors te gast. Vermeldenswaard is ook het nooit geziene aantallen Witte
en Rouwkwikstaarten.
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 meer dan 1.600 gegevens, ingestuurd door tientallen 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
kan 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
December was qua temperatuur normaal. Het koudst was het tussen 9 en 21/12. De warmste dagen kwamen voor
rond de kerstdagen met op 23/12 enkele toppers tot 14°C. Vlak daarvoor en vlak daarna kwamen de koudste
dagen van de maand voor met nachtvorsten tot lokaal lager dan -10°C op de 22ste. In totaal vroor het ergens wel
op 26 dagen en één à twee dagen bleef het winters koud met een maximum onder de 0°C: de 13de of de 27ste.
Ook de neerslag schommelde rond de normaalwaarden met vooral de 17de (overal) en de 24ste (vooral in
Vlaanderen) lokaal veel neerslag. Die dag en de volgende dag kwam lokaal ook wat onweer voor en sneeuw viel er
op zo’n 14 dagen. In de Ardennen lag er hier en daar wat sneeuw van de 1ste tot de 3de en ook van de 15de tot de
31ste. In Vlaanderen beperkte zich dit tot de 28ste en de 29ste. Er was op veel dagen mist aanwezig.
Met zo’n 52 uren zonneschijn, was december eigenlijk een vrij zonnige maand terwijl de wind zich opvallen afzijdig
gedroeg. Meer zelfs: sinds het begin van de waarnemingen in 1833 waaide het nog nooit zo weinig in een
decembermaand. De wind waaide daarbij veelal uit NO ofwel uit ZO tot ZW.
Januari was een véél te zachte maand. Vooral de eerste tien dagen was het soms lente-achtig warm met op de
10de temperaturen tot wel 16°C! Daarna werd het allemaal wat minder en de laatste dagen van de maand werd het
dan toch nog koud, maar de gemiddelde temperatuur kwam ruim 2°C boven de normaalwaarde uit. Tot de 14de
vroor het zelfs helemaal niet, de 15de en de 16de soms matig, dan was het wachten tot de laatste dagen voor het
nog eens vroor, die naam waardig.
Ondanks het zachte weer, viel er maar 2/3 van de normale neerslaghoeveelheid. Vooral tussen de 17de en de
20ste viel er in Vlaanderen soms veel neerslag op een korte tijd. Onweer kwam ook voor, in de periode van 18 tot
24/01. Sneeuw was er enkel in de Ardennen te vinden in het begin en op het einde van de maand, in Vlaanderen
beperkte zich dit tot een lokaal gebeuren in de laatste week.
Ondanks een sombere eerste helft van de maand, redde de tweede helft de zonneschijnduur en die kwam dan ook
ruim hoger uit dan normaal: ongeveer 75u t.o.v. normaal een 52u. Er waren opvallend weinig volledig betrokken
dagen.
De wind was vooral de 8ste aanwezig met storm en kwam bijna de hele maand uit overwegend zuidwestelijke
richtingen. Enkel rond 14-15-16/01 was er een zuidoostelijke wind en vanaf de 26ste blies hij uit noordoost.
Februari was thermisch opnieuw een vrij normale maand. Overdag nét iets te koud, ’s nachts nét iets te zacht.
Helemaal op het eind van de maand viel de winter in met de 28ste zelfs zeer strenge vorst in de Ardennen. De 12de
was het het zachtst met maxima tot ruim 13°C en op 15 dagen vroor het wel ergens, de 28ste bleef het ook overdag
op een aantal plaatsen vriezen.
Er viel in februari veel regen, zeker de 10de kregen we allemaal een heus waterballet over ons hoofd met op 12 en
13/02 zelfs wateroverlast tot gevolg op een aantal plaatsen. Sneeuw viel er vooral de eerste en de laatste dagen

van de maand. Op 27 en 28/02 lag er in Elsenborn zelfs ruim een halve meter sneeuw. Als gevolg van polaire
onstabiliteit onweerde het lokaal tussen 12 en 14/02.
De zonneschijnduur was normaal en de wind kwam vooral uit noordwestelijke tot noordoostelijke richtingen. De
12de was er door een stormachtige wind lokaal ook schade tot gevolg.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (fey)
DODAARS. De grootste winterconcentratie werd op 18.12 geteld in de Gavers (Harelbeke-Deerlijk) : 48 ex. Op de Leie
waren er deze winter ook veel, wellicht dank zij het properder worden van het rivierwater. Op het traject Kortrijk-Menen
werden b.v. de volgende aantallen geteld : 32 ex. op 19.12, 40 ex. op 13.03. En op het traject Kortrijk-Ooigem : 40 ex. op
13.11, 26 ex. op 18.12, 40 ex. op 15.01, 28 ex. op 13.03. gou,vql,cbg,cbr,cbf.
Elders werden nooit meer dan 10 ex. samen gezien.
FUUT. Maximaal werden 132 Futen geteld op de Gaverplas op 13.11. Elders werden enkel op de Leie tussen Kortrijk en
Ooigem meer dan 10 ex. geteld (11 ex. op 13.03). gou,cbf.
ROODHALSFUUT. De Roodhalsfuut, die reeds op de Gaverplas verblijft sinds 21.08.1997, bleef de hele winter present. div. wnm.
AALSCHOLVER. Het wintermaximum op de slaapplaats van de Gavers bedroeg 201 ex. op 15.01. Het absolute
maandmaximum hier bedraagt 385 ex. op 02.11.2000. Langs de Schelde werden op 13.03 tussen Spiere en Rugge 63 ex. geteld.
Langs de Leie tussen Kortrijk en Menen zaten er op 19.12 in totaal 22 en op 15.01 werden er 19 geteld op het kanaal te
Zwevegem, evenveel als op 06.03 aan het sas te Ooigem. gou,dee,dea,vql,chw,cbf.

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (fey)
GROTE ZILVERREIGER. Op 09.12 werd een Grote Zilverreiger opgemerkt in het Hemsrodedomein te Anzegem. dhm.
OOIEVAAR. Op 29.01 werd een groep van 12 Ooievaars opgemerkt in het VMW-waterwingebied van Kerkhove. lid,dyy,puw.

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (ddd)
KNOBBELZWAAN. De grootste concentraties werden steevast gezien aan de monding van het Spierekanaal te Spiere met als
maxima 18 ex. op 15.01 en 19 ex. op 13.02. chw,dea,dee
GRAUWE GANS. Gedurende de ganse periode verbleef een vogel in de Gavers te Harelbeke.
CANADESE GANS. De grootste groepen werden gezien in de Scheldemeersen te Kerkhove(85 ex. op 02.01) en op de Leie
tussen Kortrijk en Wevelgem (64 ex. op 19/12) . Voorts werden de grotere groepen gezien op de traditionele locaties, zijnde
de bezingkingsbekkens te Warcoing (max. 62 ex. op 31/12), de Gavers (max. 44 ex. op 30.01) en Bergelenput (max. 35 ex. op
20.12). chw,vql,div,lam.
NIJLGANS. Met voorsprong de grootste groep voor de regio werd vorige winter gezien te Vichte (15 ex. rondvliegend op
01.01). vac.
CASARCA. Op 06.02 vlogen twee vogels over de Gavers. Voorts werd de soort gezien op de oude Leiearmen te Ooigem en
te Bavikhove (1 ex., resp. 2 ex. op 09.01 en 25.02). gou,pif,dby.
BERGEEND. Veruit de meeste Bergeenden zaten traditiegetrouw in het Scheldegebied (max. 26 ex. op 31.12 aan de bekkens te
Spiere-Warcoing). ddd,div.
CAROLINA-EEND. Gedurende de ganse periode verbleef een vogel aan Bergelenput. Voorts waren er waarnemingen van 2
mannelijke vogels op het Kanaal te Kortrijk op 06.01 en 21.01 bam,dmm,lam,des,rap.

MANDARIJNEEND. Eén vogel werd gezien in de Gavers op 15.01 en 12.02. gou.
SMIENT. Zoals elk jaar overwinterde de soort op de Gavers, met als maandmaxima, resp. 48 ex., 86 ex., 96 ex. en 128 ex. op
resp 29.12, 30.01,15.02 en 10.03 (voor de twee laatste maxima speelt de voorjaarstrek een rol). De soort was ook present op
Bergelenput (maandmax. resp. 15 ex., 10 ex. en 25 ex. op resp. 23.12, 09.01 en 24.02). Buiten deze gebieden werden slechts
sporadisch Smienten gezien (max. 8 ex. op 12.12 te Escanaffles). dkj,gou,rbi,lam,dmm,chw.
KRAKEEND. Deze soort is traditioneel goed vertegenwoordigd op de Leie (max. 21 ex. op 15.01 tussen Kortrijk en Ooigem).
In het Scheldegebied werden maximum 26 ex. geteld (21 ex. op de Waarmaarde coupure en 5 ex. te Kerkhove op 14.02).
Elders werden nooit meer dan 10 ex. gezien. cbf, chw.
WINTERTALING. De grootste aantallen werden consistent aan de Gavers gezien, met een maximumaantal op het einde van de
periode (invloed van voorjaarstrek): 153 ex. op 28.02. Elders werd de soort naar goede gewoonte langs de Schelde gezien, met
als maximumaantal 42 ex. op 30.01 aan de coupure Mortier te Avelgem. dkj,chw.
PIJLSTAART. Vanaf half januari doken Pijlstaarten op in de Gavers (eerst 1 ex. naar max. 3 ex. tegen het einde van de periode),
op 24.02 zat een m. op Bergelenput , op 30.01 zat een m. op de coupure Mortier te Avelgem en op 09.01 en 14.02 een w. op
de Waarmaardecoupure. dmm,gou,dkj,lam,bur,ddf,chw.
SLOBEEND. Tijdens de wintermaanden werd deze soort enkel vastgesteld op de Gavers (na 29.12, max. 8 ex.) en in het
Scheldegebied (max. 4 ex. op de Waarmaardecoupure). gou,chw,fey.
TAFELEEND. Veruit de grootste aantallen werden gezien op de Gavers (max. 316 ex. op 06.03). gou.
WITOOGEEND. Op 13.01 zat een Witoogeend in de Gavers. dkj.
KUIFEEND. De grootste aantallen werden gezien in de Gavers (max. 236 ex. op 04.03), aan Bergelenput (max. 60 ex. op 29.01)
en op het kanaal te Bossuit (24 ex. op 06.03)
TOPPER. Tussen 13.01 en 12.02 was de soort aanwezig op de Gaverplas (2 2e KJ m. tussen 13.01 en 30.01 en een m. tussen
05.02 en 12.02). dkj,dmm,gou,ber,ddf,can,chw.
BRILDUIKER. Tijdens de periode werd de soort gezien in de Gavers (1 w. op 20.12, 21.12 en 05.02) en op Bergelenput (9 ex.
van 22.02 tot 28.02). lam,meg,gou,vac.
NONNETJE. Op 15.12 vlogen 5 ex. langs het Kanaal te Moen naar NW. ddd.
GROTE ZAAGBEK. Van 15.12 tot 23.12 verbleef een m. (met visdraad rond de poten gewikkeld) op het Kanaal te Moen, en
van 23.12 tot 25.12 verbleven 2 w. aan de Gavers. ddd,dby,dbl,chw,cbf,cbg,vhn,gou,ddf,ber,dkj.

ROOFVOGELS en UILEN (fey)
Op de website www.zwvlkoepel.be/vwg staat een gedetailleerd artikel van Yves De Bosscher, dat handelt over de roofvogels in
Zuid-West-Vlaanderen tijdens de winter 2004-2005. Onderstaande tekst is hiervan een heel summiere samenvatting.
BLAUWE KIEKENDIEF. Opnieuw beperkten de winterwaarnemingen zich tot de regio fusiegemeenten Zwevegem en Avelgem
+ Bellegem. Sint-Denijs blijft de favoriete stek voor de soort. Op enkele plaatsen konden soms 2 à 3 slapende kiekendieven
worden waargenomen (oa Moensebaan Sint-Denijs en grens Heestert-Otegem). Deze slaapplaatsen werden nooit langer dan
enkele dagen bezet. In totaal overwinterden 5 à 6 Blauwe Kiekendieven.
De laatste Blauwe Kiekendieven werden op 28.03 gezien aan de Tontestraat te Sint-Denijs (2de kj m. + w.), op dezelfde dag aan
het Keibeekbekken te Kortrijk (w/juv.) en op 01.04 te Ingooigem (jagend ad. m.). dby,ddd,gou,chw,vac,e.a.
HAVIK. Op 23.12 werd een juv. Havik opgemerkt langs de oude spoorweg in de Langestraat te Moen. ddd.
SPERWER. Er zouden ca. 112 Sperwers overwinterd hebben.

BUIZERD. Deze winter werden ca. 56 overwinterende Buizerds geteld. Opmerkelijk was dat in het begin van 2005 een aantal
Buizerds de reeds aanwezige vogels kwamen vervoegen (sneeuwtrek).
TORENVALK. Er overwinterden ca. 73 Torenvalken in onze regio.
SMELLEKEN. Er hebben deze winter niet meer dan 6 ex. overwinterd (vorig jaar nog ca. 12 Smellekens). De waarnemingen
beperkten zich tot de Schelderegio, Sint-Denijs en de Gavers.
SLECHTVALK. Wellicht hebben een 4-tal Slechtvalken overwinterd in onze regio. De waarnemingen situeerden zich uitsluitend
in de regio die ook voor Blauwe Kiekendieven wordt verkozen.
KERKUIL. Op 10.12 werd aan de Jagershoek te Vichte een doodgereden Kerkuil gevonden. vac.
BOSUIL. In november en december werd regelmatig een Bosuil gehoord in Mortagnebos Sint-Denijs. Op 11.12 werd de soort
gehoord in het Sint-Arnolduspark te Tiegem. dby.
RANSUIL. We ontvingen gegevens van slechts een paar winterroestplaatsen : op het schiereiland van ’t kanaal te Moen (max.. 7
ex. op 11.02), in de Olmenlaan te Moorsele (3 ex.), aan de coupure Deweer te Avelgem (8 ex.) en in het Kennedybos te
Kortrijk (minstens 1 ex.).

RALACHTIGEN (fey)
WATERRAL. De soort overwinterde in de Gavers (max. 6 ex. op 13.11, 27.11 en 04.03), maar werd ook gezien in het rietveld
van Ruien (min. 3 ex. op 16.01), aan waterbekken van de KULAK te Kortrijk (1 ex. op 29.11), in de zavelput van Beveren-Leie
(1 ex. op 18.12) en aan Bergelenput Gullegem (2 ex. op 29.01). gou,fey,ddd,cbf,pvt,e.a.
WATERHOEN. In het weekend van 15 en 16.01 werden 768 Waterhoentjes geteld : 348 ex. langs de Schelde tussen Spiere en
Kerkhove (grootste groep in de Avelgemse meersen : 45 ex.), 155 ex. langs de Leie tussen Kortrijk en Ooigem, 180 ex. langs
de Leie tussen Kortrijk en Menen en 85 ex. langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. chw,vql,cbf.
MEERKOET. De grootste concentraties werden geteld op 18.12 (o.a. 426 ex. in de Gavers en 258 ex. op de Leie tussen
Kortrijk en Ooigem) en tijdens het telweekend 15-16.01 (in totaal 1.307 ex. : 506 ex. langs de Schelde tussen Spiere en
Kerkhove, 267 ex. in de Gavers, 243 ex. langs de Leie tussen Kortrijk en Ooigem, 176 ex. tussen Kortrijk en Menen en 115
ex. langs het kanaal Bossuit-Kortrijk). gou,cbf,chw,vql.

STELTLOPERS (ddd)
SCHOLEKSTER. Er vloog een vogel over de Gavers op 01.01. ber.
GOUDPLEVIER. Gedurende de periode werd deze soort opgemerkt langs de A19 te Moorsele (meerdere tientallen tot een
honderdtal in een wolk Kieviten op 06.12), te Sint-Denijs (1 ex. langs de Priesterstraat op 19.12), aan de manège 'Het
Zilveren Spoor' te Rollegem-Kapelle (128 ex. op 17.02) en langs de Leie te Marke, ter hoogte van ‘Het Schrijverke’ (170
ex. op 20.02). meg,ddd,cal.
BOKJE. Gedurende de ganse periode werd deze uiterst discrete soort opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk (telkens
1 vogel). ddd,vhn.
WATERSNIP. Meer dan 10 vogels werden enkel gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk (max. 14 ex. op 08.12). ddd.
HOUTSNIP. Eén vogel overwinterde aan het O.T. te Menen en langs de Leie te Bavikhove. Voorts werden er binnen de
periode waarnemingen verricht aan de Gavers (2 ex. op 05.12 en 1 ex. op 18.12) en werd op 16.01 een verkeersslachtoffer
gevonden langs de Antoon Vandijcklaan te Kortrijk. lam,cbf,dby,patrickverloove,gou.

WULP. We ontvingen 3 winterwaarnemingen, telkens uit de maand februari: 3 ex. naar ZO op 11.02 aan het stort te Moen,
daar ook 1 ex. rondvliegend op 23.02 en 1 rondvliegend ex. langs de Leie te Sint-Eloois-Vijve op 25.02. ddd,gou.
ZWARTE RUITER. De waarneming van een rondvliegend ex. aan de Gavers op 18.12 is meer dan vermeldenswaard.gou.
WITGAT. Aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles en Spiere-Warcoing, overwinterden resp. 7 en 4 ex. Elders werden,
verspreid over de regio en de periode, vooral solitaire vogels opgemerkt .
OEVERLOPER. Het wordt stilaan een traditie: Eén Oeverloper overwinterde langs de Leie (grens Menen-Lauwe) en één ex.
langs de Schelde in de omgeving van Escanaffles. lam,dea,dee,dwj.

MEEUWEN en STERNS (ddd)
Op 22.01 werd een meeuwentelling gehouden op de Gavers. Er werden circa 11.500 Kokmeeuwen, 5.500 Stormmeeuwen,
150 Kleine Mantelmeeuwen, 1.000 Zilvermeeuwen, 11 Geelpootmeeuwen, een Pontische Meeuw en 5 Grote Mantelmeeuwen
geteld. dmm,fey,gou,pvt,chw,pca,dwj,faw,bam.
DWERGMEEUW. Op 06.01 werd een adulte vogel gezien in de Gavers. dkj.
GEELPOOTMEEUW. De soort werd regelmatig gezien tot op 19.04 (1 ex. aan de Gavers). Maximaal werden 11 vogels geteld
op de meeuwenslaapplaatstelling aan de Gavers (zie boven). Buiten de Gavers werd de soort zo goed als uitsluitend langs het
Kanaal te Moen gezien (max. 9 ex. op 07.01).
PONTISCHE MEEUW. Tot 30.03 werd deze soort occasioneel geclaimd, voornamelijk langs het Kanaal te Moen (max. 3 adulte
vogels op 15.12), maar ook in de Gavers (max. 2 1e winter vogels op 16.12).
GROTE MANTELMEEUW. Er werden maximaal 12 vogels gezien aan het stort te Moen op 07.01.ddd.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (fey)
TURKSE TORTEL. Een grote winterconcentratie van 90 ex. werd genoteerd rond paardenstallingen aan de Vichtseweg te
Waregem. vac.
HALSBANDPARKIET. Op 12.01 werd een Halsbandparkiet gezien te Vichte. Op 12.02 waren in die gemeente 2 ex. aanwezig.
Op 30.01 vertoefde 1 ex. aan de coupure te Waarmaarde en op 27.02 werd een roepend ex. vastgesteld in het SintArnolduspark.
vac,chw.

IJSVOGEL. We ontvingen winterwaarnemingen van de Gavers (max. 3 ex. op 25.12), Menen (de Poel), Waarmaarde, Avelgem
(Coupure Deweer), Kortrijk (KULAK, Leie, Loofstraat), Zwevegem (visput aan de Kastanjeboomstraat, Keibeekbekken),
Rollegem (Rollegemkerkstraat), Heule (Mellestraat : regelmatig in januari), Wevelgem (Leie), Kuurne (Hoeve Vandewalle,
Groene Long, Boomgaardstraat).
ZWARTE SPECHT. De soort werd gezien in de Spitaelsbossen te Waregem (29.12) en in Hemsrodebos te Anzegem (06.12,
08.02 en 2 ex. op 24.02). dmm,vac,dhm.
MIDDELSTE BONTE SPECHT. Op 29.12.2004 werd een nieuwe soort ontdekt voor onze regio : de Middelste Bonte Specht,
en wel in de Spitaelsbossen te Waregem. De vogel(s) zat(en) al een tijdje in de buurt in hetzelfde boscomplex in Wortegem.
dmm,vac.

Dit zou de 304de soort zijn voor onze regio !
KLEINE BONTE SPECHT. De soort werd regelmatig gezien in de Gavers, maar ook aan de coupure Deweer te Avelgem (w.
kwam er in boomholte slapen op 26.01, 31.01, 02.02 en 06.02). in het centrum van Avelgem (31.12) en in Hemsrodebos
Anzegem (06.01). Op 18.02 werd al balts vastgesteld te Vichte.

ZANGVOGELS
BOOMLEEUWERIK. Op 13.01 werd een Boomleeuwerik opgemerkt aan de Verrieststraat te Ingooigem. chw.
Deze soort is een onregelmatige wintergast in onze streek.
WATERPIEPER. De soort lijkt erg gehecht aan de Scheldestreek. Maxima : op 16.01 kwamen minstens 70 Waterpiepers slapen
in het rietveld van Ruien; op 21.03 werden 120 ex. geteld op de meersen te Kerkhove. Van elders kregen we enkel gegevens
van solitaire vogels : op 26.12 aan het kanaal te Moen, op 15.01 en 05.02 in de Gavers en aan het Keibeekbekken te Kortrijk
op 05.02, 26.03 en 27.03, meteen de laatste van de winter. dwj,fey,chw,gou,ddd.
GROTE GELE KWIKSTAART. De grootste winterconcentraties werden gezien aan de Bad Godesberglaan te Kortrijk (10 ex.
op 16 en 18.02). Verder werd de soort zowat overal gezien vandewinter : langs het kanaal, de Leie en de Schelde, op
sluizencomplexen, op bietenstoppels, langs grote plassen op werven en industrieterreinen, gewoon op straat (Kortrijk, 31.12).
ddd,ber,ea.

WITTE KWIKSTAART. Op de traditionele slaapplaats aan het Kortrijks station (sinds 1982), werd een recordaantal Witte
Kwikstaarten geteld : 750 à 800 ex. op 17.01. Andere tellingen deze winter maakten gewag van 140 ex. (11.12) en minstens
400 ex. (20.02). dmm,RolandHeytens,lam.
ROUWKWIKSTAART. Eind december waren een paar Rouwkwikstaarten aanwezig in de omgeving van Zuid-Kortrijk (m. op 21,
25 en 30.12; w. op 26.12). Vanaf 13.02 steeg het aantal in die buurt tot max. 10 ex. (08.03). De laatste waarneming hier
dateerde van 19.03 (koppel op 19.03). Elders werd de soort nog gezien langs de Markebekestraat te Marke (2 ex. op 21.02),
aan het stort te Moen (2 ex. op 03.03 en 1 ex. op 30.03), langs de Beekstraat te Zwevegem (w. op 04.04) en, meteen de laatse
van deze winter, aan het Keibeekbekken te Kortrijk (2 m. op 27.04). ddd,gou,ntj,e.a.
PESTVOGEL. Op 08.11 werden de eerste Pestvogels van deze invasiewinter genoteerd : 4 ex. aan de Hoge Kouter te
Gullegem. In december ontvingen we 2 gegevens van solitaire vogels : 18.12 aan brandweerkazerne Kortrijk en 22.12 te
Anzegem. Daarna was het wachten tot februari : meteen 11 ex. op 06.02 in de Gavers, gevolgd door 2 ringvangsten in
Anzegem (08.02 en 15.02) en een eenzame vogel in een tuin te Zwevegem. Op 09.03 werden 10 ex. geteld aan de E403 te
Gullegem. ’s Anderendaags waren 5 ex. aanwezig aan de zavelput van Beveren-Leie en liefst 40 ex. aan de Sint-MargrieteHoutemlaan te Kortrijk. Op 13.03 tenslotte werden nog 2 ex. opgemerkt aan Bergelenput.
dmm,ntj,xam,dkj,ddd,vek,GentielVanhaverbeke,xag.

ZWARTE ROODSTAART. De enige echte winterwaarneming werd verricht aan het stort van Moen op 14 en 22.01. ddd,vhn.
CETTI’S ZANGER. Tot 23.01 overwinterde een Cetti’s Zanger in de Gavers. dkj,gou.
ZWARTKOP. Er overwinterde een m. Zwartkop in de Voorzienigheidsstraat te Kortrijk (waarnemingen op 03 en 14.01). vab.
TJIFTJAF. De Tjiftjaf overwinterde deze winter blijkbaar vrij talrijk. We ontvingen 22 decembergegevens (o.a. 4 ex. in de
Gavers op 24.12 en 5 ex. op de Keibeekdijk te Zwevegem op 25.12) en 9 januarigegevens van solitaire vogels (diverse
plaatsen). In februari werd de soort 5 keer genoteerd (o.a. 2 ex. aan de Feniks te Avelgem). gou,ddd,bak,ea.
BAARDMAN. De soort overwinterde in de Gavers (2 ex. tot 23.01; 1 ex. tot 13.03). gou,e.a.
GLANSKOP. Op 18.02 werd een Glanskop genoteerd in de Gavers. ddd.
De Glanskop is, buiten het Anzegemse, een erg zeldzame gast in onze streek.
KUIFMEES. Op 08.02 werd een Kuifmees opgemerkt in de wijk Pius X te Kortrijk. Op 09.02 zat er eentje in de Molenstraat te
Heule. meg,dse.
De Kuifmees wordt meer en meer gezien buiten de traditionele bossen (enkel Anzegemse bossen en Heulebos), maar het blijft
toch een zeldzaamheid.
KAUW. Er bevond zich een grote slaapplaats van ca. 800 vogels aan het O.T. van Menen. lam.
ROEK. De grootste wintergroep werd op 11.12 geteld op velden nabij het bos Samain te Lauwe : 300 ex. lam.

RINGMUS. Op 02.01 werd een groep van 180 ex. genoteerd aan de Diesveldstraat te Vichte (op ruigte met melganzevoet). Er
zaten er deze winter minstens evenveel in een tuin te Sint-Denijs. vac,dby.
GROENLING. Een groep van 147 ex. vertoefde op 15.01 in de Gavers. dmm.
PUTTER. In de wintermaanden ontvingen we amper 2 gegevens : 1 ex. op 02.01 aan het kanaal te Moen en 7 ex. op 02.02 aan
het stort te Moen. chw,ddd.
GOUDVINK. Op 18.12 zat een m. Goudvink aan de KULAK te Kortrijk. Er werd een m. opgemerkt in de Gavers op 25.12 en
29.01. ddd,sxj,gou.
SNEEUWGORS. Op 24.12 werd een Sneeuwgors opgemerkt aan de oude spoorwegberm te Sint-Denijs. Op 05.02 zat er één
aan het stort te Moen, mogelijk vergezeld van 4 soortgenoten. ddd.
Het betreft amper het 11de en 12de gegeven van deze soort voor onze regio.
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