VOGELS IN ONZE STREEK
najaarstrek 2006
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2006
Het werd een tamelijk rustig najaar, hoewel begin september een vliegende start werd genomen met
de
uitzonderlijk goeie roofvogeltrek. De najaarstrek leverde in totaal 1.087 roofvogels op (7 beste jaar ooit,
maar ook het zwakste van de laatste 6 jaar). Er passeerden nauwelijks Grauwe Ganzen en de
Aalscholvers kenden betere jaren.
Spetters zagen we echter ook. Niet alleen de grote steltlopers deden het goed, we zagen ook een
Steppekiekendief, een Reuzenstern, een paar Bijeneters, tal van Draaihalzen, een Kortteenleeuwerik,
een Grote Pieper, tientallen Blauwborsten, een Graszanger, zeven Waterrietzangers, enkele Grote
Karekieten en nog tal van mooie soorten.
Ons auteursteam wordt uitgebreid met een nieuwe kracht : Dieter Coelembier (Izegem), een erg actief vogelkijker in Zuid-WestVlaanderen, schrijft vanaf de volgende editie het hoofdstukje van de zangvogels.
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 of minstens een registratie te
doen aan het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet
(www.bahc.be).

WEER
September herpakte zich na het waterballet van augustus en ontpopte zich tot een mooie (na)zomerse maand. De eerste week lagen de maxima nog
tussen 20-25°C, maar daarna volgende een hoogzomerse periode met maxima tot rond de 17de tussen 25-30°C en op 12 september zelfs op vele
plaatsen flink daarboven! De minima daalden nauwelijks onder de 10-12°C. Vanaf 17/09 werd het eerder licht wisselvallig zomerweer met afkalvende
temperaturen, zowel overdag als ’s nachts.
De grote eerste helft van de maand verliep op wat lokaal gedruppel of een enkele geïsoleerde onweersbui na, zo goed als droog. Pas de 18de viel er overal
wat regen van betekenis. Daarna kregen we (vooral in de westelijke landshelft) tot het eind van de maand af en toe wat regen of een aantal buien te
verwerken.
Doordat er toch op vele dagen vrij veel wolken waren, bleef het totale aantal uren zon ongeveer normaal terwijl de wind vooral uit oostelijke tot
zuidoostelijke richtingen kwam in de eerste maandhelft, terwijl dit in de tweede maandhelft overwegend zuidwest werd.
Oktober nam de draad van september verder op en zorgde voor een net geen recordzachte maand. Het bleef maar (na)zomeren met tot op het eind
van de maand maxima zowat dagelijks tot een stuk in de 20°C. Nachtvorst kwam niet voor en de hoogste maxima vielen zelfs tijdens de laatste dagen
van de maand!
De eerste week van de maand viel er dagelijks wel ergens eens een bui. Vooral op 1 oktober waren dat zware kleppers met hagel en onweer. Daarna
volgen enkele dagen waarbij vooral het westen van het land af en toe wat regen of een bui krijgt, maar tussen 13 en 17/10 is het overal droog. Daarna
valt er opnieuw links en rechts eens wat regen of een bui en komt er ook beduidend meer wind opzetten.
De zon scheen gedurende de hele maand gemiddeld zodat het aantal uren zon op een normale waarde uitkomt. De wind kwam voornamelijk ofwel uit
oostelijke ofwel uit zuidwestelijke richtingen en liet vooral in de tweede helft van de maand wat meer van zich ‘waaien’.
Ook november werd een onvoorstelbaar zachte herfstmaand en zorgde samen met september en oktober voor een verpulvering van alle vorige records.
De maand begon nochtans minder warm met zelfs in de nacht van 1 op 2/11 de lokale eerste nachtvorst, maar het werd steeds warmer naarmate de
maand vorderde. Maxima van 15°C en meer waren absoluut geen uitzondering en plaatselijk werden zelfs verschillende keren maxima van ruim 20°C en
zelfs meer opgetekend. De herfst 2007 was dan ook de warmste ooit genoteerd.
Er is gedurende de hele maand voldoende neerslag die verspreid is gevallen. Mede door de zachte temperaturen viel er regelmatig zelfs een vrij grote
hoeveelheid buiige regen. Er werden toch een tiental keren sommen genoteerd in de buurt van of over de 10 liter per vierkante meter met zelfs uitschieters
richting 20 liter.
De zon – hoeft het te verbazen – scheen ongeveer de helft meer dan normaal en de windrichting – ook al niet verwonderlijk – was overwegend zuidelijk.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info : www.weerkunde.be (Geert Naessens).

FUTEN en AALSCHOLVERS (free)

DODAARS. De grootste groep werd genoteerd aan de Leie te Kuurne: 10 ex. op 29.10. cbr
GEOORDE FUUT. Op 20.09 pleisterde een Geoorde Fuut even op de Gaverplas. dkj
AALSCHOLVER. Pleisteraars. Tijdens de nationale aalscholverslaapplaatstelling (17.11) werden in totaal 257 aalscholvers op
en rond de Gaverplas geteld. gou
Trek. In totaal werden 9.165 ZW-trekkers doorgegeven. Het werd dus al bij al een vrij matig najaar (het beste najaar ooit was
2004 met 15.232 trekkers).
De beste periodes waren:
• 04 tot 08.10: 1996 ex.
• 11 tot 13.10: 1628 ex.
• 25.10: 1948 ex.
De beste telpostdag was 25.10 met in totaal 1948 trekkende Aalscholvers, waarvan 914 boven trektelpost Mortagnebos te
Sint-Denijs.

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free)
ROERDOMP. Vanaf 16.09 werd regelmatig een Roerdomp gezien in de Gavers te Harelbeke. aub,dkj,pca
KWAK. In Kuurne werd op 12.10 een naar W trekkende Kwak opgemerkt. ntj
KLEINE ZILVERREIGER. Pleisterende Kleine Zilverreigers werden opgemerkt in de Rijtmeersen te Avelgem (1 ex. op 23.07), in
de Gavers te Harelbeke (telkens 1 ex. op 15.08, 23.08, 09.10 en 2 ex. op 11.09) en op de bezinkingsbekkens in Escanaffles (1
ex. op 20.08). Trekkende vogels werden gezien boven Marke (04.07), en boven Zwevegem (12.09). tgh,chw,dkj,dby,bur,cll,rbi
GROTE ZILVERREIGER. Er werden pleisterende dieren gezien aan de Gavers (3 ex. op 23.09 en 1 ex. op 17.10), aan de
Bergelenput te Gullegem (1 ex. op 27.11) en langs de Heulebeek te Moorsele (2 ex. op 10.12). Er werden opnieuw heel wat
trekkers gezien. In de periode van 13.09 tot 26.11 werden in totaal 40 trekkende Grote Zilverreigers geteld, waarvan de
grootste groep uit 9 exemplaren bestond (De Gavers, 12.10). bur,gou,dkj,cbr,dby,vac, e.a.
BLAUWE REIGER. De najaarstrek van deze soort begint traditioneel in juli. In totaal werden in de periode 12.07 – 12.10 186
ZW trekkende Blauwe Reigers gezien. De grootste groep telde 31 ex (12.10 boven Kortrijk). vql,gou,dkj,ntj,des,cbr,chw,e.a.
PURPERREIGER. Een groep van 6 Purperreigers, waarvan 5 onvolwassen vogels, overnachtte op 23.09 in het reservaat van de
Gavers te Harelbeke. Verder werden nog trekkende vogels gezien boven de Gavers (1 ex. ZW op 14.08, 1 ex. ZW op 12.09)
en boven ttp Mortagnebos in Sint-Denijs (1 ex. naar N op 15.10). ddd,bur,gou,cbf,ber,alp,vag,doo,dcd,dzf, e.a.
ZWARTE OOIEVAAR. Er bereikten ons heel wat waarnemingen: trekkers werden gezien boven Gullegem (1 ex. op 18.08), te
Bellegem op 19.08 (mogelijk hetzelfde ex. werd die dag ook gezien in Kuurne), te Waregem (3 ex. op 23.08) en te Kortrijk (1
ex. op 07.10). ber,lit,vhn,des
OOIEVAAR. Pleisterende Ooievaars werden gezien langs de spoorweg in Deerlijk (1 ex op 25.07) en in de Gaverbeekse
meersen in Waregem (9 ex. op 03.09). In de periode 19.08 tot 15.10 werden in totaal 11 trekkende Ooievaars gezien.
vql,pad,herman nachtergaele,chw,xdm,tgh,opt

LEPELAAR. ZW-trekkende lepelaars passeerden boven de Gavers in Harelbeke (5 + 1 ex. op 04.08, 23 ex. op 30.08). Ook op
11.09 rustte een Lepelaar even uit in de Gavers, in het gezelschap van 2 Kleine Zilverreigers. dkj,xrd,xrl,cbr,ntj,dby

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
KNOBBELZWAAN. De grootste concentratie voor de regio tijdens de beschreven periode werd opgetekend aan de Gavers:
30 ex. op 05.08. gou.

WILDE ZWAAN. Op 26.11 trokken 6 Wilde Zwanen zuid-westwaarts langs de Gavers. ber,gou,mor,lak.
TOENDRARIETGANS. Op 03.11 trokken 13 ex. langs ttp Mortagnebos. dse,vac.
KOLGANS. Op resp. 11.10, 15.10 en 04.11 trokken resp. 71, 1 en 7 ex. langs ttp de Gavers, en op resp. 13.10, 15.10 en 16.10
trokken resp. 12, 2 en 1 ex. langs ttp Mortagnebos.
GRAUWE GANS. Van 08.09 (9 ex. over de Gavers) tot 17.12 (52 ex. te Lauwe) trokken amper 2.061 Grauwe Ganzen over (in
2005 waren het er 10.092 en in 2004 nog 29.676).
‘Betere’ perioden :
• 10 -18.10 (736 ex. met dagelijks waarnemingen);
• 27-29.11 (60, 512 en 174 ex.)
Een geïmproviseerde telling te Aalbeke leverde de beste telpostdag: 205 ex. in 10 min. tijd op 28.11.
CANADESE GANS. Grootste aantal voor de periode : 120 ex. op 18.10 aan de oude Leie te Wevelgem. cal.
BRANDGANS. Op 07.10 trokken 51 ex. in groep naar ZW langs Keibeekbekken te Kortrijk. Hoogstwaarschijnlijk ging het hier
om een groep verwilderde vogels. ddd,dmm.
NIJLGANS. Op 26.11 trokken 18 ex. naar ZW te Waregem. dse.
CASARCA. Op 30.10 zaten 10 ex. aan de Leie te Menen en op 02.11 werd 1 vogel aan de Gavers waargenomen. cal,janranson.
SMIENT. Op 20.09 werd de eerste Smient voor het najaar gezien aan de Gavers. Op 15.10 trokken daar ook 3 ex. langs de
ttp.
KRAKEEND. In de beschreven periode werd de soort enkel gezien aan de Gavers (max. 3 ex. op 17.09), langs de Leie te
Bavikhove (max. 11 ex. op 05.11) en aan Bergelenput (2 ex. op 24.11). gou,ber,bur,alp,lam,cbr,xdm.
WINTERTALING. Mogelijke pleisterende doortrekkers werden enkel aan de Gavers gezien (1 ex. op 13.08 en telkens 2 ex. op
27.08 en 29.08).
PIJLSTAART. Slechts 4 keer werden overtrekkende Pijlstaarten opgemerkt: 1 ex. over de Gavers op 11.10, 5 ex. over Moen
op 26.11, en 24 ex. over Sint-Denijs op 29.11 en op 30.11. gou,dkj, dby,vac.
ZOMERTALING. Pleisterende doortrekkers werden gezien aan de Poel te Menen (3 ex. op 10.08), op de bezinkingsbekkens te
Spiere-Warcoing (1 ex. op 17.08) en in de Gavers (1 ex. op 30.08). Op 30.08 trok 1 ex. naar Z over Keibeekbekken te
Kortrijk, waar op 05.09 ook een groep van 9 ex. overvloog naar NW. lam,aves,vab,ddd.
SLOBEEND. ZW-trek werd vastgesteld aan de Gavers (resp. 3, 13, 12 en 2 ex. op 08.09, 09.09, 08.10 en 15.10).
WITOOGEEND. Tussen 01.09 en 05.09 zat een m. aan de Gavers. Daar verscheen terug een m. op 21.10, dat vanaf 29.10
gezelschap kreeg van een 2e m. dmm,gou,ber,can,vag,cbf,dkj,vae,bur.
KUIFEEND. Op 17.11 zaten reeds 199 ex. op de Gaverplas. gou.
BRILDUIKER. Op 29.10 werd een vrouwtje gezien aan de Gavers. gou.
NONNETJE. Een schuw v. zat op de Schelde te Helkijn op 08.10. Er kon niet achterhaald worden of het om een wilde vogel
ging, indien wél, dan was dit met voorsprong de vroegste datum voor een najaarswaarneming van deze soort in onze regio
(vorige vroegste: 03.11.2000 aan de Gavers). aves.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
WESPENDIEF. pleisteraars. De laatste pleisterende Wespendieven werden al vroeg in het najaar gezien : 1 ex. op 28.08 in
Ooigembos en 1 ex. op 08.09 aan de Coupure Deweer te Avelgem. cbf,dee.

trek. Vanaf 28.07 (Heule) tot 26.09 (Kooigem) werd najaarstrek genoteerd : 56 ex. in totaal. Dit is een evenaring van het
record van 2000. We ontvingen 1 julitrekker, 14 augustustrekkers en 41 septembertrekkers. Op 06.09 was de helft van de
Wespendieven gepasseerd. De meest intense periode was 25.08-17.09 (42 ex.). De drukste dagen (9 ex.) waren 01.09 en
06.09. De beste telpostdagen (4 ex.) werden gescoord aan ttp Mortagnebos Sint-Denijs op 01.09 en 06.09.
tgh,cll,vab,dby,chw,gou,vac,pvt,vql,e.a.

RODE WOUW. trek. Het werd een ontzettend zwak najaar voor deze soort. We ontvingen amper 2 waarnemingen : op
27.09 een ZW-trekker boven ttp Mortagnebos en om 14.10 een ZW-trekker boven ttp Avelgem-Escanaffles.
vab,dse,sck,vac,fey,ntj.

BRUINE KIEKENDIEF. pleisteraars. Heel het najaar was nu en dan wel ergens een Bruine Kiekendief te zien, meestal in de
streek van Sint-Denijs of in het Scheldegebied, max. 1 m. + 1 w. op 05.09. Er pleisterende een Bruine Kiek in de Gavers op
20.09 en 17.10 (beide subad. m.). Op 28.11 werd nog een vogel gezien aan de Coupure Deweer te Avelgem. cll,dse,dkj,xel,e.a.
trek. Van 18.08 (Spiere) tot 22.10 (ttp Mortagnebos) werden 84 doortrekkers genoteerd (7de beste jaar ooit; beste jaar was
1992 met 132 ex.). Op 23.09 was de helft van de Bruine Kiekendieven gepasseerd. De beste periodes waren 30.08-16.09 met
39 ex. en 08.10-17.10 met 27 ex. De beste dagen voor de hele regio waren 06.09 (10 ex.) en 11.10 (9 ex.). De beste
telpostdagen (7 ex.) werden dit jaar beleefd aan Mortagnebos op 06.09 en 15.09 en aan de Gavers op 11.10.
cll,vab,dby,dbl,dse,gou,dkj,e.a.

BLAUWE KIEKENDIEF. pleisteraars. Op 14.09 werd een w. gezien te Sint-Denijs. Vanaf 11.11 waren op deze plaats de eerste
overwinteraars te zien (w. vanaf 11.11, m. vanaf 24.11). cll,dby,e.a.
trek : Van 15.09 (ttp Mortagnebos en Ingooigem) tot 04.11 (m. Gavers) werden 13 doortrekkers genoteerd (zwakste van de
laatste 8 jaar, in 1991 werden 46 ex. gezien).
Op 13.10 was de helft van de Blauwe Kiekendieven gepasseerd. De beste periode was 13-16.10 (5 ex.). De beste telpostdag
werd aan Mortagnebos beleefd op 15.09 (3 ex.). vab,gou,dkj,dlf,ddf,alp,e.a.
STEPPEKIEKENDIEF. reeds aanvaard door bahc. Op 16.09 werd aan de zuidkant van Mortagnebos Sint-Denijs een adult m.
Steppekiekendief gezien, ZZW vliegend. dby.
Het betreft de 3de waarneming van deze soort voor onze streek. De andere : 13.04.1990 ad. m. boven Vichte, 24.03.2002
ad.m. naar O aan Orveytbos Moen.
GRAUWE KIEKENDIEF. Op 10.09 vloog een Grauwe Kiekendief ZW-waarts boven ttp Avelgem-Escanaffles. chw.
Er worden nooit veel najaarstrekkers gezien in onze streek (max. 4 ex. in 2002).
HAVIK. Op 18.08 werd een m. Havik gezien op een stoppelveld. Het dier vloog weg in ZW richting. Op 06.09 werd een ZWtrekker gezien boven Ingooigem. Aan ttp Mortagnebos tenslotte werden ZW-trekkers gezien op 15.09 en 27.09. Tot slot ook
nog een pleisterende vogel : op 24.09 werd een Havik opgemerkt in een kort gevecht met een Sperwer aan het OT van
Menen. cll,vac,chw,vab,lam..
SPERWER. trek. Van 25.08 (Ingooigem) tot 29.11 (ttp Mortagnebos) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 300
doortrekkers (6de beste jaar ooit; in 2003 hadden we er 511).
Op 13.10 was de helft van de Sperwers gepasseerd.
De trek verliep erg gelijkmatig, met vrijwel dagelijks wat waarnemingen, uitgezonderd in de periode 17-26.09 (nul
waarnemingen) en na 04.11. Een lichte piek werd genoteerd midden en eind oktober. De beste dagen voor de streek waren
13.10 (29 ex.), 15.10 (27 ex.) en 11.10 (20 ex.).
De beste telpostdag werd op 15.10 genoteerd aan ttp Avelgem-Escanaffles met 15 ex. scg,,sor,dse,e.a.
BUIZERD. trek. Van 22.08 (2 ex. Ingooigem) tot 12.11 (Kuurne) ontvingen we gegevens van 462 doortrekkers (10de beste jaar
ooit; in recordjaar 1999 zagen we 968 ex.). Op 14.10 was de helft van de Buizerds gepasseerd.
De betere perioden waren 06.09-16.09 (91 ex., waarvan maar liefst 31 ex. op 06.09 aan ttp Mortagnebos – let op de vroege
datum), 13.10-16.10 (188 ex. waarvan 114 ex. op 15.10) en 25.10-30.10 (60 ex.).
De twee beste telpostdagen werden genoteerd op 06.09 aan ttp Mortagnebos Sint-Denijs (31 ex.) en op 15.10 aan ttp
Avelgem-Escanaffles (30 ex.). vab,dse,scg,sor,dse,e.a.
RUIGPOOTBUIZERD. bahc Op 13.09 werd aan de Gavers een ZW trekkende Ruigpootbuizerd genoteerd. bur.
Het betreft het 17de gegeven en het vroegste najaarsgegeven ooit voor onze regio. Op dat moment waren er nog maar 4
gepasseerd in Falsterbo.

VISAREND. pleisteraars. Op 06.09 verbleef een Visarend aan de Scheldemeersen van Avelgem. xel.
trek. In de periode 27.08 (2 ex. ttp Mortagnebos) tot 09.11 (boven Ingooigem) werden 14 trekkende Visarenden opgemerkt.
Dit is het 4de beste jaar ooit (record dateert van vorig jaar met 24 ex.).
Op 15.09 was de helft van de Visarenden gepasseerd. De beste dag was 15.09 toen 3 ex. over onze streek trokken (2 ex. over
ttp Mortagnebos en 1 ex. over Marke). Voor het overige zijn ze vrij gelijkmatig gepasseerd. dby,chw,vab,ntj,e.a.
TORENVALK. trek. Van 22.08 (Ingooigem) tot 29.10 (2 ex. over ttp Mortagnebos) ontvingen we trekgegevens van 69 ex. Het
werd het 9de beste jaar ooit. Vorig najaar trokken hier 107 ex. over.
Op 11.10 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. De beste dagen voor de hele regio waren 09.09 (6 ex.), 16.09 (6 ex.),
11.10 (10 ex.), 13.10 (8 ex.) en 15.10 (7 ex.). Op 11.10 werd aan de Gavers de beste telpostdag van het jaar meegemaakt met
7 ex. gou,dkj,e.a.
SMELLEKEN. pleisteraars. Op 07.09, nog voor er ZW-trekkers werden genoteerd, werd te Hulste al een pleisterend
Smelleken gezien. tgh.
trek. Van 27.09 (ttp Avelgem-Escanaffles) tot 03.11 (ttp Mortagnebos) werden 25 doortrekkende Smellekens gezien. Na 4
recordjaren was er dus een serieuze terugval, maar toch werd het nog het 5de beste jaar ooit. Vorig jaar werden 62 trekkende
Smellekens gezien.
Op 13.10 was de helft van de Smellekens gepasseerd. De beste dag was 13.10 (5 ex., waarvan 4 in de Gavers). De beste
telpostdagen (4 ex.) werden beleefd aan de Gavers op 13.10 en aan ttp Mortagnebos op 15.10 en 25.10.
vac,dse,dkj,bay,van,ber,alp,StefBudaert,doo,dcd,lpk,tjf,dzf,aub,e.a.

BOOMVALK. pleisteraars. Zoals de traditie het voorschrijft trokken de laatste plaatselijke Boomvalken eind september weg.
Op 16.09 werd nog een adulte vogel en 2 juv. opgemerkt van een broedgeval in de Gavers en op 24.09 pleisterde nog een
vogel aan de Oude Leiearm van Desselgem. dkj,cbr.
trek. Van 08.08 (Zwevegem) tot 13.10 (ttp Mortagnebos) werden 40 trekkende Boomvalken gezien (2de beste jaar ooit;
recordjaar was 2000 met 61 ex.).
Op 11.09 was de helft van de Boomvalken gepasseerd. De beste periode was 24.08-11.09 met 19 ex., waarvan 6 ex. op 06.09
(alle aan ttp Heulebos-Beurtemolen, meteen de beste telpostdag dit jaar). cll,dbybam,vhn,stm,JeroenBauters,e.a.
SLECHTVALK. pleisteraars. Buiten de Scheldestreek werd de soort enkel gezien aan de elektriciteitscentrale van Zwevegem
(1 ex. op 21.09). dby.
trek. Van 18.07 (onv. Gavers) tot 03.11 (ttp Mortagnebos) werden 15 doortrekkende Slechtvalken gezien. Het werd het 3de
beste jaar ooit na 2005 (25 ex.) en 2004 (20 ex.).
Op 30.09 was de helft van de Slechtvalken gepasseerd. Op sommige dagen werden 2 trekkers gezien : 29.09 (Gavers en
Mortagnebos), 30.09 (Heestert), 14.10 (Gavers en Mortagnebos).
dkj,dse,vac,bay,vab,chw,dmm,dby,dcd,dzf,lpk,tjf,doo,alp,e.a.

KERKUIL. Kerkuilen werden gezien in de Verrieststraat te Deerlijk (19.09), aan het Lang Water te Zwevegem (13.11) en aan
de Frankrijklaan te Harelbeke (19.11). blm,ber,huj
BOSUIL. Op 23.09 werd een Bosuil gehoord aan het Orveytbos te Moen. Gedurende het hele najaar werden er ook Bosuilen
gehoord in het Hemsrodebos te Anzegem, waar de soort gebroed heeft. Op 18.10 werden hier zelfs 2 mannetjes gehoord. Bert
Vermout, dee

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS (free)
KWARTEL. Buiten de broedgebieden werd een Kwartel gehoord nabij het Keibeekbekken in Kortrijk (16.08). dmm
WATERRAL. Waterrallen werden regelmatig opgemerkt in het Keibeekbekken in Kortrijk (oa. 2 ex. op 09.09), aan de Oude
Leie te Bavikhove (3 ex. op 05.11), aan de Oude Leiearm te Desselgem (1 ex. op 24.09), aan de Molenput te Kuurne (1 ex. op
01.10), in de Gavers (4 ex. op 14.10) en aan de Poel te Menen (1 ex. op 03.10). dmm,cbr,gou,ber,lam, e.a.
PORSELEINHOEN. Van 09.08 tot 17.09 werden regelmatig een Porseleinhoen opgemerkt in het Keibeekbekken te Kortrijk.
dmm,chw

STELTLOPERS (dirk)
SCHOLEKSTER. Op resp. 19.07 en 13.08 trokken resp. 1 en 3 ex. over Kortrijk en op 04.08 trok een vogel voorbij aan de
Gavers. meg,dkj.
BONTBEKPLEVIER. Op 26.08 trok een Bontbekplevier naar ZW langs de Pontstraat te Heestert. chw.
GOUDPLEVIER. Tussen 16.09 (1 ex. over de Gavers) tot 26.11 (34 ex. over de Kreupelstraat te Bellegem, 17 ex. over de
Slavaetstraat te St-Denijs en 170 ex. over de Kulak te Kortrijk, deze laatsten meteen ook de grootste groep) werden af en toe
overtrekkende Goudplevieren opgemerkt: in totaal 22 groepen (324 ex.). Voorts pleisterden 40 ex. van 26.11 tot 29.11 aan
het klaverblad A19 – E403 te Gullegem.
KIEVIT. Op 11.10 trokken resp. 2709 en 1864 ex. over ttp Mortagnebos, resp. ttp de Gavers. ntj,cal,vab,gou,dkj.
KLEINE STRANDLOPER. Op 17.09 verbleef telkens 1 ex. op een aardappelstoppel langs de Keibeek te Kortrijk en aan de
bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing. ddd,aves.
KEMPHAAN. Er was slechts de melding van een overtrekkende vogel langs ttp de Gavers op 01.09. gou.
BOKJE. Vanaf 17.10 (1ex.) was de soort aanwezig aan Keibeekbekken te Kortrijk (max. 3 ex. op 03.11). ddd,dmm.
WATERSNIP. De eerste Watersnip werd aan de Rijtmeersen te Avelgem gezien op 23.07, waarna de soort in kleine aantallen
(meestal 1 tot 3 ex.) aanwezig was in alle geschikte biotopen aanwezig in de regio. Max. werden 10 ex. samen gezien (op 02.09
aan de oude Spoorweg te Sint-Denijs, opvliegend uit een bietenveld).
HOUTSNIP. Op 11.11 vloog een Houtsnip op aan Kooigembos. cll.
GRUTTO. Op 08.08 zat een Grutto langs het spoor te Deerlijk. gou.
REGENWULP. Tussen 27.07 (18 ex. over de Gavers) en 21.08 (2 ex. ’s nachts over Keibeekbekken te Kortrijk) werden in
totaal 53 overtrekkende ex. opgemerkt. In groepsverband voorts nog op 31.07 te Avelgem (15 ex.) en op 03.08 te Ingooigem
(14 ex.), daarnaast enkel solitaire vogels. Tenslotte vloog op 15.10 nog een vogel op aan de Rijtmeersen te Avelgem.
dkj,dmm,ddd,dzf,deh,pvt,chw,dee,dea.

WULP. Pleisterende vogels werden gezien aan de Gavers (2 ex. op 13.08 en 1 ex. op 17.11), en aan de Heulebeek te
Moorsele (2 ex. op 18.11 en 19.11). Voorts trokken 2 ex. over de Gavers op 12.11. gou,ber,sel,alp,mor,lak,bur,vag.
ZWARTE RUITER. Op 09.08 zaten twee vogels aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing. aves.
TURELUUR. Er zijn ons slechts twee najaarswaarnemingen bekend: 3 ex. over Heule op 06.07 en 1 ex. over ttp Mortagnebos
op 13.10. pvt,dby.
GROENPOOTRUITER. Van 11.07 tot 01.10 werden enkele solitaire Groenpootruiters opgemerkt, al dan niet pleisterend (16
ex. in totaal).
WITGAT. Vanaf 04.06 verscheen de soort terug in onze regio met als max. 35 ex. te Spiere-Warcoing op 05.07 en 24.07.
BOSRUITER. Op 13.08 hielden 3 ex. even halt in de Gavers. Voorts werd de soort enkel opgemerkt aan de bezinkingsbekkens
te Spiere-Warcoing (max. 6 ex. op 15.08). des,aves.
OEVERLOPER. Op 30.07 waren minstens 79 vogels aanwezig op de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing, meteen de
grootste concentratie die ooit in onze regio werd opgemerkt. aves.
STEENLOPER. Op 08.08 trok een Steenloper langs de Gavers. Dit betreft pas de 5e najaarswaarneming voor onze regio (laatste
in 2005, ook al in de Gavers). dkj.

MEEUWEN en STERNS (dirk)

GROTE JAGER. Op 01.11 vloog een Grote Jager voorbij aan ttp Mortagnebos. De vogel was daarvoor mogelijks al opgemerkt
aan de Zavelput te Desselgem. Het betreft pas de 2e waarneming ooit van deze soort in onze regio (vorige: 29.09.1976 in de
Gavers). vab,ntj,dse,vac.
DWERGMEEUW. Op 04.08 trok een jonge Dwergmeeuw voorbij aan de Gavers. xrd,xrl.
GEELPOOTMEEUW. Op 02.09 werd de eerste Geelpootmeeuw van het voorbije najaar gezien (een adulte vogel op een akker
te Sint-Denijs). Daarna werd de soort in de beschreven periode nog in de Gavers (max. 3 ex. op 24.11) en resp. langstrekkend
aan ttp Avelgem-Escanaffles (2 ex. op 01.10) en ttp Mortagnebos (1 ex. op 17.10), opgemerkt.
PONTISCHE MEEUW. Op 04.10 zat een 1e KJ vogel aan de sluis te Moen. ddd.
REUZENSTERN. bahc Op 09.09 trokken 2 ex. (adult + 1e KJ) langs ttp de Gavers. Goed voor de 9e waarneming van deze
soort in onze regio (5e najaarswaarneming), vorige: 19.09.1998, ook 2 ex. aan de Gavers. gou,bay,dpc.
VISDIEF. Op resp. 10.07, 21.07 en 09.09 werden resp. 1, 2 en 3 ex. gezien in de Gavers. Daarnaast werden enkel 2 ex. aan de
Leie te Menen op 10.07. cbr,ber,gou,alp,bur,dpc,dey.
ZWARTE STERN. Op resp. 14.08, 20.08 en 10.09 werden resp. 5, 1 en 3 ex. gezien aan de Gavers.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)
IJSVOGEL. Buiten de gekende broedgebieden werden ijsvogels gezien aan de Kleiputen ’t Hoge in Kortrijk, het SintPietersbrugje te Moen, het Keibeekbekken te Kortrijk, het oud stort te Marke, de Oude Leiearm te Kuurne en langs de Leie te
Wielsbeke.
BIJENETER. Op 23.08 werden 2 overtrekkende exemplaren van deze mooie soort gezien boven Gullegem. Het is nog maar de
zesde keer dat Bijeneters werden gezien in Zuid-West-Vlaanderen, de vorige waarneming dateert uit 2001. log
DRAAIHALS. In de periode 31.08 tot 18.09 werd regelmatig een Draaihals opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Op
10.09 waren hier zelfs 3 vogels aanwezig. dmm

ZANGVOGELS (fey)
KORTTEENLEEUWERIK. bahc Op 13.10 werd een Kortteenleeuwerik geringd te Zwevegem. FreddyVandeputte
Het betreft het 3de gegeven ooit voor onze streek. De overige waarnemingen : 30.09.1954 te Kortrijk en op 11.10.2003 een
ZW-trekker aan ttp Beurtemolen Sint-Eloois-Winkel.
KUIFLEEUWERIK. Op 11.10 werd een Kuifleeuwerik geclaimd op ttp Mortagnebos. ntj,cal,vab.
Het betreft amper het 6de gegeven ooit voor onze streek.
BOOMLEEUWERIK. Van 16.09 (2 ex. boven ttp Avelgem) tot 04.11 (o.a. nog 22 ex. boven de Gavers) werden in totaal 401
overtrekkende Boomleeuweriken genoteerd. Dit is het 2de beste najaar ooit (na 2004 met 409 ex.). Op 22.10 was de helft van
de trekkende vogels gepasseerd. 338 ex. (84 %) passeerde in de periode 08.10-26.10. De beste dagen waren 25.10 (114 ex.,
11.10 (47 ex.) en 22.10 (46 ex.). De beste telpostdag werd gescoord aan ttp Mortagnebos op 25.10 (65 ex.).
sor,gou,dkj,dlf,ddf,alp,vql,vac,vab,ntj,e.a.

VELDLEEUWERIK. De grootste dagtotalen werden genoteerd op 11.10 (1.822 boven ttp Gavers) en 17.10 (2.127 ex. boven ttp
Mortagnebos). gou,dkj,vab,dby,chw,cal.
Tot hiertoe was de beste telpostdag ooit aan de Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel : 2.229 ex. op 17.10.2001.
BOERENZWALUW. De laatste Boerenzwaluwen werden waargenomen op 22.10 (1 ex. ttp Avelgem-Escanaffles en 2 ex.
Bergelenput). chw,dse,fey,dwe,vcp,cbr.
HUISZWALUW. De laatste Huiszwaluwen werd gezien op 08.10 (13 ex. ttp Avelgem-Escanaffles). chw,fey.
GROTE PIEPER. Op 28.09 werden 2 Grote Piepers op trek genoteerd boven ttp Ingooigem. chw.

Het betreft het 9de regiogegeven voor deze soort.
DUINPIEPER. Op 01.09 en 10.09 werd een Duinpieper opgemerkt, resp. te Kooigem en Sint-Denijs. Op 30.09 werd een
geringd te Anzegem. xam.
Het betreft het 14de tot 16de gegeven voor onze regio.
BOOMPIEPER. Aan de grond werd de soort gezien op 07.08 (Keibeekbekken Kortrijk), 02.09 (ten Z van Mortagnebos), 16.09
(Gavers) en 16.09 (Keibeekbekken Kortrijk). dmm,dby,cbf.
Van 26.08 (Gavers, Kortrijk en Heestert) tot 10.10 (Gavers) werden 22 overtrekkende Boompiepers genoteerd, waarvan 19
ex. tijdens de periode 26.08-17.09. De beste dag was 16.09 met 7 ex., waarvan 4 boven de Gavers. Op 17.09 werden 4 ex.
geteld boven het Keibeekbekken te Kortrijk. gou,dmm,chw,dkj,e.a.
WATERPIEPER. De eerste plaatselijke vogel van het najaar werd genoteerd op 05.10 aan de Gavers. dkj.
Overtrekkende vogels werden gezien van 04.10 (Gavers) tot 04.11 (Gavers), in totaal 30 ex., waarvan de helft in de periode
13.10-17.10. Op 16.10 werden 8 ex. geteld aan ttp Mortagnebos, meteen het hoogste dagaantal op een telpost ooit voor onze
streek. gou,dkj,dlf,ddf,alp,ntj,dby,chw,e.a.
GELE KWIKSTAART. Op 25.10 werd de laatste Gele Kwikstaart van dit najaar gezien boven ttp Sint-Denijs. vab,ntj.
GROTE GELE KWIKSTAART. ZW-trekkers werden opgemerkt in de periode van 10.09 (3 ex. boven het Keibeekbekken van
Kortrijk) tot 18.10 (2 ex. boven Ingooigem). In totaal werden 27 ZW-trekkers doorgestuurd, waarvan 13 tijdens de periode
28.09-01.10. De beste telpostdag werd op 01.10 beleefd aan ttp Avelgem-Escanaffles (9 ex.). Enkel in de Gavers werd ooit
beter gedaan (14 ex. op 29.09.2002 en 11 ex. op 14.10.2001). chw,dmm,ntj,fey,rbi,vcp,lid,dse,e.a.
BLAUWBORST. Dit najaar werden liefst 78 Blauwborsten geringd in het Keibeekbekken te Kortrijk (max. 11 ex. op 09.09).
dmm.
ZWARTE ROODSTAART. De laatste Zwarte Roodstaart werd op 15.10 opgemerkt aan een schuur te Sint-Denijs. cll.
GEKRAAGDE ROODSTAART. Er werd een m. gezien op 17.08 te Marke en een w. op 26.08 aan Kooigembos. Ringvangsten
werden verricht te Kortrijk (1 ex. op 09.09) en in een tuin te Heestert (7 ex. op 23.09 en 8 ex. op 24.09 !) ntj,cll,dmm,chw.
PAAPJE. Van 20.08 tot 01.10 werd de soort regelmatig gezien in onze streek. Bijna alle waarnemingen situeren zich te SintDenijs of de omgeving ervan. Enkel de volgende gegevens komen uit een ander deel van de regio : 24.09 te Menen en 01.10 in
de Gavers (hier telkens 1 ex.).
Groepen van meer dan 5 ex. werden genoteerd op 20.08 te Sint-Denijs (9 ex.), 22.08 te Spiere (6 ex.) en 16-17.09 aan het
Keibeekbekken te Kortrijk (6 ex.). sel,dkj,chw,cll,dmm.
ROODBORSTTAPUIT. Op 17.08 zat een m. aan de Leieweg te Marke. Op 11.10 werd de soort opgemerkt aan de Beurtemolen
te Sint-Eloois-Winkel. Op 17.10 werd 1 ex. geringd te Kortrijk en van 25.11 tot 30.11 zat een koppeltje te Sint-Denijs.
ntj,bam,stm,dmm,vab,jaj.

TAPUIT. Een nog niet gepubliceerde erg late voorjaarswaarneming : op 06.06 werd een Tapuit opgemerkt zowel in de
Boeveriestraat te Bossuit als aan de oude spoorweg te Sint-Denijs. cal,cll.
Van 24.08 (2 ex. Sint-Denijs) tot 24.09 (2 ex. Moorsele) werden Tapuiten gezien, vooral in de periodes 24.08-02.09 en 10.0919.09. De grootste groepjes bestonden amper uit 3 ex. (10.09 te Zwevegem en 12.09 te Kooigem). cll,sel,meg,e.a.
BEFLIJSTER. Op 08.10 trok een Beflijster over ttp De Gavers. gou,alp,dkj,bur.
KRAMSVOGEL. De meest intense trek werd opgemerkt boven ttp Mortagnebos op 01.11 (1.801 ex.). vab,ntj,dse.
Dit is een nieuw telpostrecord voor deze post. In onze regio is de beste telpostdag ooit gescoord aan de Beurtemolen op
19.10.2002 (4.326 ex.).
ZANGLIJSTER. Op 11.10 werden aan de Gavers liefst 3.092 ZW-trekkende Zanglijsters genoteerd. Dit is met voorsprong een
nieuw telpostrecord voor onze streek. gou,dkj
KOPERWIEK. Op 26.10 werden boven ttp Mortagnebos 3.551 Koperwieken geteld. Ook dit is een nieuw telpostrecord voor
onze regio. ntj.

CETTI’S ZANGER. Aan het Keibeekbekken te Kortrijk werden 2 Cetti’s Zangers geringd op 09.09 en één op 17.09. Vanaf
23.09 was weer een Cetti’s Zanger aanwezig in de Gavers. dmm,gou,dkj,mor,lak,e.a.
GRASZANGER. Op 19.11 werd een Graszanger geclaimd aan de Wantebrug te Hulste. DavidB.
Het betreft pas het 3de gegeven van deze soort voor onze regio (na 11-16.07.2002 te Marke en 17/07/2005 op de Keibeekdijk
te Kortrijk).
SPRINKHAANZANGER. Te Kortrijk werden tussen 15.07 en 24.09 in totaal 58 Sprinkhaanzangers geringd ! Er was geen
uitgesproken piek, met toch een maximum van 8 ex. op 09.09. Op 24.09 werd 1 ex. geringd te Heestert. dmm,chw.
SNOR. Op 23.08 werd een Snor geringd te Kortrijk. dmm.
WATERRIETZANGER. Te Kortrijk werden Waterrietzangers geringd op 05, 07, 09, 14, 22, 25.08 en 06.09. dmm,gou.
RIETZANGER. Op 28.07 zat een Rietzanger een hele dag in een zuiverings-rietkraagje in een tuin in Rollegem. Op 13.08, 15.08
en 29.08 werd een vogel gespot in de Gavers. Van 15.07 tot 17.09 werden zomaar eventjes 439 Rietzangers geringd te
Kortrijk, met als maxima 50 ex. op 16.08. ctj,gou,ber,dmm.
KLEINE KAREKIET. Van 15.07 tot 08.10 werden in totaal 1.611 Kleine Karekieten geringd te Kortrijk. Topdag was 23.08 na
een ideale treknacht met meer dan 400 ringvangsten.
Op 14.10 werd nog een Kleine Karekiet opgemerkt in de Gavers. dmm,gou.
GROTE KAREKIET. De soort werd geringd te Kortrijk op 06 en 16.08. De soort was er ook aanwezig op 18.08 (1 ex.) en
22.08 (2 ex.). dmm,chw.
BRAAMSLUIPER. Te Kortrijk werden 3 ex. geringd (06, 09 en 23.08). Op 23.09 was nog een Braamsluiper aanwezig in de
Gavers en op 24.09 werd 1 ex. geringd te Heestert. dmm,gou,chw.
Wellicht werd die soort nooit op een later tijdstip genoteerd in onze streek.
VUURGOUDHAAN. Te Kortrijk werd een Vuurgoudhaan geringd op 01 en 17.09. De soort werd regelmatig in de Gavers
gezien : 1 ex. op 09.09 en 11.10, 2 ex. op 14 en 29.10 en 3 ex. op 22.12.. dmm,gou.
GRAUWE VLIEGENVANGER. De laatste Grauwe Vliegenvanger werd op 14.10 opgemerkt in de Gavers. dkj.
BONTE VLIEGENVANGER. Op 29.08 werd een Bonte Vliegenvanger opgemerkt in de Gavers.. gou.
BAARDMAN. Vanaf 13.10 zaten Baardmannetjes in de Gavers, met als max. 15 ex. op 16.10. dkj,gou,e.a.
BUIDELMEES. Op 05.08 zat een juv. Buidelmees in de Gavers. Op 11.10 werd een ZW-trekker opgemerkt boven hetzelfde
gebied. gou,dkj.
SPREEUW. De meest intense trek werd opgemerkt boven ttp Mortagnebos op 03.11 (2.455 ex.). dse,vac.
De beste telpostdag ooit werd aan de Beurtemolen Sint-Eloois-Winkel genoteerd : 6.530 ex op 17.10.2001.
EUROPESE KANARIE. Van 30.09 tot 04.11 werden 8 trekkende Europese Kanaries genoteerd (meestal aan ttp De Gavers).
Op 30.09 werd een pleisterende Europese Kanarie gespot aan de Achterdries te Avelgem. gou,chw,fey,dkj,ntj,dlf,ddf,alp,lid.
PUTTER. Van 12 tot 20.08 werd een mooie groep van 50 ex. opgemerkt op het opgespoten terrein aan De Poel te Menen.
lam.

BARMSIJS. Solitair trekkende vogels werden genoteerd op 14.10 (Mortagnebos), 03.11 (N-trekker boven de Gavers en ZWtrekker aan Mortagnebos) en 04.11 (Gavers). dby,dcd,dzf,lpk,tjf,doo,gou,dse,vac,dkj,dlf,ddf,alp.
KRUISBEK. Op 04.11 werden 6 ZW-trekkers opgemerkt boven ttp Mortagnebos. vab,dse.
APPELVINK. Er werd enkel trek gezien van 08 tot 11.10 : 1 ex. op 08.10 aan ttp Avelgem-Escanaffles, 1 ex. op 10.10 boven
Sint-Lodewijk-Deerlijk en 1 ex. boven de Gavers en boven ttp Mortagnebos op 11.10. chw,fey,blm,gou,dkj,ntj,cal,vab.

IJSGORS. Op 03.11 werden 2 ZW-trekkers opgemerkt boven ttp Mortagnebos. dse,vac.
GEELGORS. Op 11.10 en 30.10 trok een Geelgors boven de Gavers naar ZW. gou,dkj.
ORTOLAAN. Op 01.09 werd een ZW-trekker gezien boven het Keibeekbekken te Kortrijk. dmm.
RIETGORS. De beste telpostdag leverde 65 ex. op (11.10 ttp De Gavers). gou,dkj.
Op 24.10.2004, de beste telpostdag ooit, werden boven de Gavers 69 trekkers genoteerd.
Op 17.10 werden er in Kortrijk 112 geringd. In totaal werden hier gedurende het najaar 295 Rietgorzen geringd.
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Trektellingen najaar 2007
De vijf traditionele trektelplaatsen zullen bij normale weersomstandigheden vrijwel 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 : Marijn Bauters (GSM 0478/46.09.59)
• 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), Bart Van Thuyne (0477/472474) 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 de website van de Vogelwerkgroep (www.zwvlkoepel.be/vwg) kun je meer details lezen over onze
telposten. Op het forum kun je de interactieve trekvoorspellingen raadplegen (zie bij VWG ZWVl;
Vogeltrek ZWVl).

