VOGELS IN ONZE STREEK
broedseizoen 2005
en waarnemingen van 1 juni tot 31 augustus 2005
Dit broedseizoen leverde record-broedaantallen op voor Blauwe Reiger, Buizerd, Kerkuil, Scholekster,
Blauwborst en wellicht ook voor Kleine Karekiet en Boomklever. Als nieuwe broedvogels mochten we de
Mandarijneend en de Cetti’s Zanger verwelkomen. Het was een eeuwigheid geleden dat de Tafeleend
nog eens gebroed had. Torenvalk en Matkop zitten daarentegen in de hoek waar de slagen worden
uitgedeeld. Opvallend was ook de overzomering van enkele Visdiefjes.
We hebben weer een nieuwe auteur aan boord. Free Claerbout vervoegt Dirk Derdeyn en Yann Feryn en neemt meteen een
belangrijk deel van de soorten voor zijn rekening. Yann blijft deze rubriek coördineren en schrijft nog de roofvogels en zangvogels.
De vrijgekomen tijdwordt gespendeerd aan de nieuwe rubriek in Klimop “Uit de wereld”, waar vogels ook nooit veraf zullen zijn. Wie
graag één of meerdere groepen vogels wil beschrijven voor deze rubriek, kan een mailtje sturen naar yann.feryn@scarlet.be.
Voor dit artikel verwerkten we de gegevens ingestuurd 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
Veel normaler dan normaal kon juni niet zijn. Zowel neerslag, zonneschijn, temperaturen als windsnelheid waren
normaal. Toch zaten er wel een aantal uitschieters in de temperaturen. Zo werd het op 8 en 9 juni bijna overal
tropisch met toppers tot 33°C. De 14de, de 20ste en de 26ste waren dan weer koude nachten ons deel met minima
rond 5-6°C.
De hoogste neerslagwaarden lagen tussen 5 en 42 liter en kwamen voor de 2de, de 10de of de 18de. Het regende
op ongeveer 18 dagen wel ergens in het land. Onweer kwam voor op 11 dagen (2-9-10-11-12-18-19-20-21-23 en
25/06) en hagel op 10-12-19-21 en 23/06. Schade hierdoor was er op 2-19-21 en 23/06.
De zon liet zich zowat door heel de maand goed zien en we kwamen aan een 200-tal uur zonneschijn wat perfect
normaal is.
De wind kwam vooral uit noordelijke, westelijke of zuidelijke sectoren en het stormde aan de kust op 23 en 24 juni.
Landinwaarts was er enkel de 23ste heel veel wind.
De eerste decade van juli haalde de temperatuur overdag telkens een 20-22-tal graden. ’s Nachts lagen de minima
rond een graad of 10-14. Van 9 tot 18 juli zomert het met maxima die uitschieten tot 28-29°C, lokaal zelfs tropische
uitschieters tot 30°C de 15de. Daarna volgen enkele koelere dagen waarbij we soms moeilijk de 20°C wisten te
halen. Tegen de 27ste verandert dit weer: Het wordt dan broeierig warm (tot 32°C!), maar heel onstabiel met regenen onweersbuien. Tegen het maandeinde komt weer koelere lucht binnen.
In de nacht van 3 op 4 en de 4de juli werd het westen van het land getroffen door een watteramp met
hoeveelheden lokaal tot boven de 100 mm. Verder valt er tot en met de 9de regelmatig regen of zijn er buien actief,
al dan niet met onweer. Een drogere periode wordt genoteerd tot en met de 18de, maar daarna zijn de regelmatige
(dagelijkse) regen- en onweersbuien er terug. Aangevuurd door sterke onstabiliteit vallen er vooral de laatste dagen
lokaal ook weer grote hoeveelheden water tijdens die buien. Sommige onweders gaan gepaard met hagel.
De zon deed vooral tijdens de tweede decade van de maand haar best en de wind kwam meest uit ofwel
noordoostelijke, dan wel zuidoostelijke of zuidwestelijke richtingen.
Augustus was een ondermaatse zomermaand. Slechts een 5 tot 6-tal zomerse dagen waarvan 1 tropische: de
31ste. Tot en met de 15de haalden we amper 20°C, op sommige dagen was zelfs 15°C al veel … De eerste week
was het ’s nachts soms erg fris met minima tussen 7 en 9°C … Van 16 tot 18 augustus konden we even op adem
komen met een klein zomers intermezzo. Daarna was het tot en met de 26ste opnieuw over en uit: koel en
antizomers en dikwijls amper 16 tot 17°C! Van 27 tot 31 augustus keert de zomer terug met als climax de 31ste:
een tropische dag.
Er viel tot en met de 15de regelmatig, om niet te zeggen dagelijks, wel wat neerslag of een aantal buien. Daarna
volgen een paar droge dagen die op de 19de en de 20ste opnieuw afgesloten worden met een waterballet en
wolkbreuken. Vooral het westen, het centrum en het Meetjesland in het bijzonder vangen weer veel regen, tot lokaal

80 mm. Er volgt dan weer een regenachtige periode. De laatste vier dagen van de maand blijft het droog en vrijwel
helder.
De zon deed vooral tijdens de laatste dagen van de maand haar best om het tekort nog wat op te halen, maar we
geraken niet meer aan het normale aantal uur. De wind kwam veel uit “koele” richtingen NW, NO en W.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info : www.weerkunde.be (Geert Naessens).

FUTEN (free)
Dodaars. We ontvingen broedgegevens uit de Rijtmeersen te Avelgem, de Bezinkingsbekkens te Escanaffles (3 kp), de Gavers
in Harelbeke (3 à 4 kp), de Stadsbadersput in Harelbeke, het Orveytbos te Moen, de Bramier te Lauwe en de Poel te Menen
(telkens 1 kp tenzij anders vermeld). chw,xrd,gou,dey,fey,lam,e.a.
Fuut. De Fuut heeft gebroed in Bossuit, Desselgem, de bezinkingsputten van Escannafles, de Gavers (27 kp), de Bergelenput te
Gullegem, de Kerkhovecoupure, Kuurne, Lauwe (2 kp), Moen (3 kp), Ooigem, de Oude Leie te Bavikhove (2 kp) en het kanaal
Kortrijk-Bossuit te Kortrijk (3 kp) (telkens 1 kp tenzij anders vermeld). gou,chw,cbf,cal,dey,des,e.a.
In totaal broedden er dus zeker zo’n 44 koppels, het eerste juveniel werd reeds gezien op 13.02 ! cbr
Roodhalsfuut. De plaatselijke Roodhalsfuut van de Gavers, die er al aanwezig was sinds 21.08.1997, werd gezien tot
19.04.2005, waarna hij niet meer werd waargenomen. Bijna acht jaar zo goed als onafgebroken was de Roodhalsfuut hier
aanwezig geweest.
Geoorde fuut. In juni en juli werden regelmatig Geoorde Futen opgemerkt op de Gavers, met als maximum 4 ex. op 26.06
alp,dkj,ber,gou.

REIGERS (free)
Woudaap.

Een mannetje was vanaf 09.07 aanwezig aan de Bergelenput te Gullegem en verbleef daar tot 08.08.

dwg,nwb,sxj,dmm,xrl

Kwak. Een overvliegende Kwak werd op 18.06 gezien boven Heestert. chw.
Blauwe Reiger. Er werden 77 koppels geteld in de Gavers, net als vorig jaar is dit een verbetering van het record.
Kleine Zilverreiger. Gedurende de hele zomer werden pleisterende Kleine Zilverreigers opgemerkt: op de
bezinkingsbekkens te Escanaffles van 25.06 tot 29.08, te Patersmote in Kortrijk van 07.08 tot 08.08, te Waregem op 06.06 en
op 17.07 op de Rijtmeersen te Avelgem. chw,bam,vhn,dbt,mad,J.M.Kerkhove.

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
Knobbelzwaan. Knobbelzwanen broedden mét (2 kp) en zonder (1 kp) succes aan de bezinkingsbekkens van AvelgemEscanaffles, en in de Gavers (2 kp).
Canadese Gans. In totaal kwamen minstens 12 à 13 koppels tot broeden (3 à 4 aan de Gavers en aan Paters Mote te
Kortrijk, 5 in de Rijtmeersen te Avelgem, en telkens 1 kp aan de Poel te Menen en langs de Leie te Marke. De grootste
groep die binnen de periode werd gezien telde 25 ex. (14.06 aan de coupure Deweer te Avelgem). xrd,xrl,dbt,chw,lam,cal.
Wellicht is het broedaantal reeds vele malen groter, maar de soort wordt niet steeds meer consequent doorgestuurd.
Nijlgans. Er was een geslaagd broedgeval langs de Schelde te Kerkhove en in de Gavers. chw,gou.
Casarca. De soort was deze zomer aanwezig op de Oude Leie van Bavikhove, maar kwam er niet tot broeden. Er waren
op een bepaald moment 2 koppels aanwezig. dey.
Bergeend. Er was een broedgeval aan Bergelenput en voor de rest zaten alle broedende vogels langs de Schelde (in totaal
4 kp, wat overigens heel magertjes is).

Carolina-eend. Op 15.06, 19.06 en 09.07 zat een m. aan de Gavers. gou.
Mandarijneend. Deze verwilderde soort kwam tot broeden aan Patersmote te Kortrijk. De 6 pulli stierven evenwel allemaal.
Voor zover bekend is dit het eerste broedgeval dat met zekerheid kon vastgesteld, al waren er wel geruchten dat deze soort al
broedpogingen ondernam in de regio. dbt.
Krakeend. Voor het vijfde opeenvolgende jaar broedde de soort te Avelgem-Escanaffles (3 kp met resp. 8, 10 en 9 pulli).
Voorts zaten op 19.06, 03.07 en 13.08 tot 2 Krakeenden aan de Gavers. chw,gou.
Zomertaling. Op 05.06 zat een m. op de Gaverplas.
Slobeend. De soort was aan de Gavers aanwezig op 05.06 en 19.06 (resp. 2 en 5 ex.). De maxima in dit gebied tijdens de
andere zomermaanden : 7 ex. op 03.07 en 11 ex. op 13.08. gou.
Krooneend. Op 19.06 verbleef een w. op de Gavers. gou,ber,alp.
Tafeleend. Best wel spectaculair was het broedgeval van een koppel Tafeleenden in de Gavers (2 pulli). Het was al sinds
1988 geleden dat deze soort nog in onze streek met zekerheid broedend werd vastgesteld (1 kp aan de oude Leie te
Ooigem-Wielsbeke). Op 09.07 zaten 15 ex. in de Gavers. gou.
Kuifeend. Er konden 3 à 4 broedgevallen vastgesteld worden (2 à 3 kp resp. in de Gavers en 1 kp langs de Schelde te
Kerkhove).

ROOFVOGELS en UILEN (yann)
Wespendief. Van 22.05 tot in september zagen we de soort regelmatig in onze regio. Een broedgeval werd niet vastgesteld,
maar we ontvingen toch enkele broedverdachte waarnemingen. Zo werd een baltsend koppel gezien op 19.06 aan de
Zilverberg te Anzegem en op 24.07 boven Grandvalbos te Sint-Denijs. vhn,cbf,bam,dby,vac,ddd.
Zwarte wouw. Op 22.06 werd een cirkelende Zwarte Wouw opgemerkt aan de zuidkant van Kortrijk (Wolvenstraat). vql.
Bruine Kiekendief. Net buiten de regio, in Escanaffles, ondernam een koppel Bruine Kiek een broedpoging. mad.
Er overzomerden opnieuw enkele ex. in het zuiden van onze regio. In juni ontvingen we amper één gegeven (Sint-Denijs,
03.06), Vanaf 24.07 was een m. aanwezig te Sint-Denijs. Begin augustus waren hier minstens 3 vogels te zien en op 30.08 werd
hier een slaapplaats gevonden voor 4 ex., oplopend tot max. 9 ex. op 04.09, een aantal dat snel weer daalde (1 ex. op 07.09).
Een waarneming van een w./juv. op 03.08 in de Veemeersen te Deerlijk past mogelijk ook in voormeld plaatje.
doo,ddd,chw,meg,dby,gou,e.a.

Blauwe Kiekendief. Er werden een paar zomerwaarnemingen verricht van een adult w. : op 17.07 aan de stortplaats te
Moen en op 04.08 aan de Priesterstraat te Sint-Denijs. fey,ddd.
Havik. We ontvingen enkele augustusgegevens van pleisterende vogels : op 04.08 te Sint-Denijs (ad. m.), op 23.08 te
Zwevegem (juv.) en op 30.08 nog eens te Zwevegem. ddd.
Sperwer. We ontvingen broedgegevens uit Avelgem (3 kp), Outrijve, Bossuit, Deerlijk (1 à 3 kp), Heule (0 à 1 kp), Hulste,
Ingooigem, Tiegem, Kortrijk (wellicht 3 kp), Moen, Sint-Denijs (2 kp), Zwevegem (2 kp), Gavers (1 à 2 kp), Kuurne, Bellegem
en de omgeving Ruien-Kerkhove (telkens 1 kp tenzij anders vermeld).
In totaal komen we dit jaar dus aan minstens 21 à 25 kp. De populatie lijkt te stagneren of misschien zelfs licht te dalen. 2003
was een recordjaar met 27 à 33 kp.
Buizerd. De soort broedde zeker (of toch zo goed als) in Anzegem, Bossuit, de Gavers en Ooigem. Daarnaast waren er
mogelijke broedgevallen te Heestert, Tiegem, Outrijve en Bellegem.
In totaal 4 à 8 kp, dus. Nooit deed de Buizerd het in onze streek beter als broedvogel.

Torenvalk. De soort broedde minstens te Anzegem, Avelgem, Harelbeke en de Gavers (2 kp), Ingooigem (2 kp), Kortrijk (3
kp), Lauwe, Menen (2 kp), Sint-Denijs, Moen, Otegem, Marke (2 kp) en Tiegem (telkens 1 kp, tenzij anders vermeld).
De dalende trend blijkt zich door te zetten. We komen amper nog aan een 19-tal kp. In 2003 waren dat er nog 23 à 32 !
Boomvalk. De soort broedde te Avelgem (2 à 3 kp), Heestert (2 kp), Otegem, Heule, Kortrijk, Marke, Menen, Vichte,
Zwevegem (2 kp), ergens in de buurt van Anzegem-Kaster-Gijzelbrechtegem, in de Gavers en mogelijk te Kuurne, Bavikhove
en Kaster.
We ontdekten 14 à 18 kp, een aantal dat al enkele jaren stabiel blijft.
Slechtvalk. Op 25.05 werd in de elektriciteitscentrale van Ruien één jong geringd in de nestbak. GuyRobbrecht.
In 2003 werden hier 2 jongen grootgebracht. In 2004 was er enkel een broedpoging.
Kerkuil. We ontvingen broedgegevens van Kerkuil uit Anzegem (2 kp, resp. 4 + 4 juv.), Bavikhove (1 kp met 2 broedrondes :
2 + 5 juv.), Ingooigem (2 kp, resp. 3 juv. + aantal onbekend), Tiegem (mislukt broedsel met 3 eieren) en Waregem (2 juv.). De
soort broedde mogelijk ook te Avelgem. Kerkuilenwerkgroep.
We ontdekten dus 7 à 8 koppels ! Dat is het dubbele van de vorige 2 broedseizoenen, toen we met 4 kp de hoogste toppen
ooit scheerden.
Bosuil. De Bosuil broedde met zekerheid in het Sint-Arnolduspark te Tiegem. chw,rbi,vac.
Losse waarnemingen waren er in Avelgem (23.06 en 25.06 aan de Scheldemeersen), het Kasteelpark te Bossuit (29.06) en te
Kortrijk (07.07, Kennedylaan). Een verdronken Bosuil werd op 22.06 in een kinderzwembad te Moen gevonden. xel, ber, ddd.
Ransuil. De Ransuil broedde minstens in de Gavers (2 kp), te Avelgem (2 kp), Anzegem, Bellegem (2 kp), Deerlijk (3 kp),
Heestert, Kortrijk, Moen (5 kp), Rollegem, Sint-Denijs en Wevelgem. 20 koppels dus, het hoogste aantal van de laatste jaren.

HOENDERACHTIGEN en RALLEN (free)
Kwartel. Deze soort is moeilijk te inventariseren, toch spreken waarnemers over een goed Kwarteljaar. Er zijn waarschijnlijke
broedgevallen in Avelgem, Heestert, Heule en Sint-Denijs (meerdere zangposten). dby,ddd,chw,pvt,lib.
Waterral. De Waterral kwam in 2005 wellicht niet tot broeden in Zuid-West-Vlaanderen.

STELTLOPERS (dirk)
Scholekster. De soort broedde met zekerheid te Wevelgem, Bossuit, Outrijve (telkens 1 kp) en te Vichte (3 kp). Daarnaast
werden broedgevallen (steeds 1 kp) vermoed te Ingooigem, Hulste, Moen, Avelgem en Welvegem. Kortom, deze soort zette
in 2005 zijn opmars verder (6 à 11 kp).
Stelkluut. Er zat een vogel op de bezinkingsbekkens van Spiere-Warcoing op 15.06. VincentDielen.
Kluut. Vier Kluten werden gezien aan de bekkens van Spiere-Warcoing op 15.06.
Kleine Plevier. Broedverdacht gedrag werd vastgesteld aan de Luipaardbrug te Harelbeke, alsook te Rollegem en te Hulste
(telkens vermoedens van 1 broedgeval). Op 03.07 werden 3 juveniele vogels gezien aan de oude Sluizen te Menen, maar het
blijkt niet geheel uit de doorgestuurde data of het hier om doortrekkende vogels ging, dan wel om een lokaal broedgeval.
gou,dwj,vea,lam.

MEEUWEN en STERNS (dirk)
Kokmeeuw. Een opmerkelijke groep, tellende ca. 1.450 ex., pleisterde op 15.07 in de overstroomde Rijtmeersen te Avelgem.
chw.

Visdief. Opnieuw leek de soort tijdens de zomer onafgebroken aanwezig op de Gavers (max. 4 ex.).
Deze overzomering was voor de VWG de aanleiding om de daaropvolgende winter een vlot te plaatsen op de Gaverplas.

Dwergstern. Op 13.06 vertoefde een vogel aan de Gavers en op 26.06 werd een vogel gezien aan de bezinkingsbekkens te
Escanaffles. ber,dkj,lam,vac,sxj,chw.
Zwarte Stern. De soort verscheen dan toch nog terug aan de Gavers tussen 30.05 en 13.06 (resp. 2, 4 ex.), wellicht nog een
laatste opstoot van voorjaarstrek.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)
IJsvogel. De soort broedde langs de Schelde te Kerkhove, aan het Schrijverke te Marke, aan het O.T. te Menen, langs de Leie
te Menen/Wevelgem en mogelijk ook langs de Coupure Deweer in Avelgem en de Leie te Marke. chw,vql,lam,ntj,xel.
We ontvingen dus gegevens van 4 à 6 broedkoppels.
Zwarte Specht. De Zwarte Specht broedde dit jaar opnieuw in het Hemsrodebos te Anzegem. dhm,chw.
Kleine Bonte Specht. Er waren broedgevallen in het Hemsrodebos te Anzegem, de Gavers te Harelbeke, het SintArnolduspark te Tiegem en in het Kasteelpark Verhaege en de Kerkdreef te Vichte (telkens 1 kp) dhm,chw,rbi,vac,dzf.

ZANGVOGELS (yann)
Oeverzwaluw. In Bergelenput waren in 2005 acht bezette nestholen van Oeverzwaluw. Er broedde een koppel langs de Leie
te Wevelgem. In dezelfde gemeente werden 6 kp aangegeven voor de gemeentelijke subsidie. lam,vql,kristinaNaeyaert.
Boerenzwaluw. In Wevelgem werden 172 bewoonde nesten aangegeven voor de gemeentelijke subsidie.
Huiszwaluw. Interessante concentraties of volledige tellingen : 29 kp in Harelbeke (volledige telling), 55 kp in Anzegem
(volledige telling), 13 kp in geheel Bossuit, 13 kp in een boerderij te Heestert, 19 kp onder de Scheldebrug te Kerkhove (in
2004 : 12 kp, in 2003 : 4 kp). In Sint-Denijs broedden minstens 15 kp. In Wevelgem werden 29 bewoonde nesten aangegeven
voor de gemeentelijke subsidie. dee,dea,vac,chw,vql,dey,kristinaNaeyaert.
Grote Gele Kwikstaart. Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk werd een broedkoppel vastgesteld te Bossuit en te Moen (beide
aan het sas). Mogelijk broedde de soort ook aan de kanaalsluis nr. 9 te Kortrijk, de Leiesluis te Harelbeke en de Weedriesbeek
te Anzegem. chw,ddd,ber,fey,gou,e.a.
Nachtegaal. Het enige broedgeval dit jaar situeerde zich in het Orveytbos te Moen. ddd.
Blauwborst. De soort werd intens geïnventariseerd te Sint-Denijs naar aanleiding van het akkervogelproject. Dit resulteerde
in 27 kp (vorig jaar 18 à 21 kp met dezelfde onderzoeksinspanning). Buiten de perimeter van het onderzoeksgebied werden
Blauwborsten vastgesteld te Bossuit (3 kp), Escanaffles (2 kp), Outrijve (2 kp), en Zwevegem-Kortrijk (6 kp).
ddd,div,chw,fey,dby,doo,e.a.

Gekraagde Roodstaart. Op 19.06 werd aan Ruifeleinde Beveren-Leie een zingende Gekraagde Roodstaart opgemerkt. fey.
Ook in het verleden werd de soort daar nog in het broedseizoen vastgesteld.
Cetti’s Zanger. Waarschijnlijk heeft de soort gebroed aan de Walleweg te Bellegem. Er werd zang vastgesteld minstens van
09.04 tot eind mei. MatthiasDepoorter,vql,chw,dse,fey.
De Cetti’s Zanger is een nieuwe broedvogel voor onze regio.
Sprinkhaanzanger. De Sprinkhaanzanger broedde in het Orveytbos te Moen (1 kp). ddd.
Rietzanger. Er broedden 2 à 4 kp in de Gavers. vwg.
Kleine Karekiet. In de Gavers broedde een recordaantal : 50 à 53 kp ! vwg.
Braamsluiper. De soort broedde in de Gavers (2 kp), te Kortrijk en mogelijk te Bossuit. vwg,vql,dwj.
Vuurgoudhaan. De soort broedde in het Sint-Arnolduspark te Tiegem (3 juv.). chw.

Glanskop. Op 24.07 werd een Glanskop opgemerkt op de Zilverberg te Anzegem. chw.
Deze waarneming wijst erop dat de soort er wellicht nog steeds broedvogel is.
Matkop. Het beste gebied voor deze soort, de Gavers, was dit jaar nog goed voor 4 à 8 kp. Mogelijk broedde de soort ook
nog in het Orveytbos te Moen, in Bellegembos en in het Scheldegebied te Avelgem. vwg,fey,ber,pae,ddf,blm,dem,chw.
Kuifmees. Waarschijnlijk heeft de Kuifmees gebroed in het Sint-Arnolduspark te Tiegem en mogelijk ook in Paters Mote
Kortrijk en op de Zilverberg te Anzegem. vac,dbt,chw.
Zwarte Mees. Op 24.07 werd een zangpost vastgesteld op de Zilverberg te Anzegem. Op de zelfde dag werd ook een
Zwarte Mees gezien te Kortrijk. Vanaf augustus werd de soort regelmatiger opgemerkt (invasie). chw,gou.
Boomklever. Er werden broedgevallen vastgesteld in de Gavers (2 kp), in Grandvalbos Sint-Denijs, het Sint-Arnolduspark te
Tiegem, het Park Casier te Waregem, en mogelijk ook in Hemsrodebos Anzegem. vwg,chw,BettyVervaeke,e.a.
De Boomklever is een tamelijk normale broedvogel geworden. Vermoedelijk worden veel broedgegevens niet eens
doorgegeven.
Wielewaal. De soort broedde waarschijnlijk in de Gavers, in Hemsrodebos Anzegem en het kasteelpark van Bossuit.
vwg,vag,xel,chw,vac,dhm,e.a.

Roek. We ontvingen gegevens van de kolonie aan de Leie te Kortrijk (den Hert) (24 kp), “Lauwebos” te Lauwe (60 kp),
Achtkanter Kortrijk (14 kp), de monding van de Markebeek te Marke (12 kp), ’t Schrijverke te Marke (9 kp), het Reigerbos
Gavers (12 kp) en het Lang Water te Zwevegem (34 kp). vql,lam,ddd,dbt,vwg,e.a.
Putter. De soort heeft gebroed aan de bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles (min. 4 juv.), aan het O.T. te Menen (3 juv.),
te Tiegem, aan het station van Anzegem, te Stasegem en in de omgeving van Bavikhove. chw,lam,vac,gou,cbf,e.a.
Sijs. Midden juni werd een Sijs opgemerkt te Marke en op 09.07 was er al eentje aanwezig in de Gavers. ntj,gou.
Kruisbek. We ontvingen enkele zomergegevens. Op 18.06 zat een Kruisbek in een spar te Zwevegem, het begin van een
invasie. Op 28.06 werd de soort gehoord te Anzegem. Op 03.07 vlogen 6 ex. over te Harelbeke en werd 1 ex. gehoord te
Vichte. Op 04.07 zat een Kruisbek in de buurt van een volière te Waregem en op 29.07 werden 8 ex. opgemerkt in een tuin in
Rollegem. ddd,gou,rbi,vac,por,LucDeBlauwe.
Grauwe Gors. Op 22.06 zong even een Grauwe Gors op een erwtenakker aan de oude spoorweg te Sint-Denijs. De vogel
vloog direct weer weg en werd niet meer gezien. Het betreft de enige zomerwaarneming van deze tot vorig jaar in onze streek
broedende vogel. fey.
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