VOGELS IN ONZE STREEK
Winter 2005-2006
en waarnemingen van 1 december 2005 tot 28 februari 2006
Het werd een tamelijke “doordeweekse” winter. Uitzonderlijke aantallen of data werden nauwelijks
genoteerd. Uitschieters in de soorten waren er ook nauwelijks. Opvallend waren vooral de Rode Wouw,
de
de nieuwe winterwaarneming van een Hop, de 2 waarneming van de Middelste Bonte Specht en het
claimen van een Grijze Gors.
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 de 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 begon nog met de naweeën van de novemberse winterprik, maar al spoedig werd het opnieuw 10°C en meer. Enkel de 10de sprong eruit, wanneer
de mist de maxima rond of net onder het vriespunt hield. Daarna gingen de temperaturen meer de normale kant op waarbij we schommelden tussen 2 en 8°C.
De laatste dagen van de maand zette dan toch een winteroffensief in en ging het licht tot matig vriezen. Overdag kwam het dan nog net boven nul.
De eerste tien dagen van de maand regende het regelmatig. Daarna kwam er een periode waarin de neerslag meer buiig van karakter werd. Vooral rond het
midden van de maand vielen er ook wel wat winterse buien, maar daarna kwam de regen terug. Tussen kerst en nieuw viel de winter binnen met vooral in het
westen van het land (erg) veel sneeuw en winterse toestanden.
December was verder een vrij sombere maand. We kregen slechts de helft van de normale zonneschijnduur terwijl de wind uit zowat alle richtingen wel eens
heeft gewaaid. Vooral de eerste dagen van de maand was de wind af en toe stormachtig en ook de 30ste waaide het flink in het westen: in combinatie met de
sneeuw die daar viel, kon je zelfs van een heuse sneeuwstorm spreken.
Januari begon met licht winterse allures: koude dagen met maxima tussen 0 en 5°C en ’s nachts lichte nachtvorst. Dit duurde tot rond de 10de, daarna kwam
wat vochtigere lucht binnen met veel mist en maxima zowel als minima boven het vriespunt, maar niet overtuigend. Pas halfweg de maand kwam in dit rustige
en koude weer verandering.
Tussen 15 en 19/01 doet zachte lucht een poging ons land in te palmen. Er valt wat regen en de temperaturen lopen op tot een 10-tal graden.
Vanaf de 21ste echter raakt alles weer geblokkeerd. De winter probeert wel, maar krijgt geen vaste voet aan de grond. Het blijft bij kwakkelen met lichte
nachtvorst en overdag een paar graden boven nul. Enkel de 26ste wordt een ijsdag met overal aanhoudend vriesweer. Daarna wordt het opnieuw wat minder
koud, maar in de nachten blijft het dikwijls vriezen.
Januari werd een droge maand. Enkel rond het midden van de maand viel wat neerslag van betekenis. Op vele andere dagen viel er af en toe wat licht sneeuw
en in de Ardennen lag er de hele maand een sneeuwdek.
De zon was flink van de partij: het werd de tweede zonnigste januari sinds de metingen terwijl de wind voornamelijk uit oostelijke richtingen kwam.
Februari had winterse trekken, maar echt doorwinteren deed het niet. Het werd ook een record sombere maand met vrij veel neerslag. 1, 2 en 3 februari waren
licht winters met temperaturen rond het vriespunt en op vele plaatsen aanvriezende mist. Tot en met de 9de wordt het dan wat zachter, maar daarna wordt het
opnieuw enkele dagen koel. Tussen 14 en 19 februari wordt het tijdelijk vrij zacht, zelfs tot 10°C, maar de laatste tien dagen van de maand wordt het opnieuw
koud zonder dat de winter écht doorbreekt: temperaturen meestal tussen -2°C en +5°C.
De eerste neerslag van februari valt tussen 6 en 9/02. Af en toe valt er dan regen met vooral de 9de ook enkele winterse buien. De dagen erna valt er links en
rechts wat sneeuw, maar veel is het niet. Tussen 14 en 19/02 valt de meeste neerslag: op sommige dagen ruim 10 mm. Daarna valt er opnieuw op zowat elke
dag wel ergens wat sneeuw, maar niet veel. Enkel de 28ste valt er op meerdere plaatsen beduidend sneeuw te noteren, hier en daar tot 10 cm.
De zon was de grote afwezige deze maand. Ze scheen amper de helft van de normale tijd terwijl de wind hoodzakelijk NO of W was. NO in de koudere
perioden, W in de zachte periode.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).

FUTEN en AALSCHOLVERS (free)

DODAARS. De grootste concentraties werden geteld op de Leie tussen Kortrijk en Ooigem (34 ex. op 18.12), op de Gavers te
Harelbeke (31 ex. op 18.12), op de Leie tussen Kortrijk en Menen (18 ex. op 14.01) en op de Bergelenput te Gullegem (11 ex.
op 18.02). cbf,gou,vql,xag
FUUT. De hoogste aantallen werden zoals steeds geteld op de Gavers. Op 22.10 werden daar 102 ex. geteld. gou
AALSCHOLVER. Op 14.01 werden 190 Aalscholvers geteld aan de Gavers. Kleinere groepen werden gezien aan het Sas te
Ooigem (20 ex. op 23.12), aan de Bergelenput te Gullegem (15 ex. op 03.12) en aan de Meersen te Avelgem (12 ex. op 26.02).
gou,cbf,dea,grb,chw

REIGERS en OOIEVAARS (free)
ROERDOMP. Gedurende de hele winterperiode werd regelmatig een Roerdomp waargenomen in de Gavers te Harelbeke. Op
19.02 en 25.02 werden hier zelfs twee exemplaren gezien. Buiten de Gavers was er enkel een waarneming in de Poel te
Menen, op 24.01. dkj,ber,ddf,can,lam,ea.
GROTE ZILVERREIGER. Van 27.01 tot 29.01 verbleef een Grote Zilverreiger in de Gavers te Harelbeke. cbr,gou,dwj
OOIEVAAR. Aan Ooigembos pleisterde een Ooievaar op 09.02. zom

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
KNOBBELZWAAN. Tijdens de waterwildtelling op 28.12 werden de grootste aantallen opgetekend, met in totaal 20 ex. langs
het Leietraject, 15 ex. langs het Scheldetraject en 9 ex. in de Gavers. cbf,dea,dee,gou.
KOLGANS. Op 03.02 en 04.02 werden resp. 2 ex. en 1 ex. genoteerd aan de Gavers. Wellicht ging het om pleisterende
voorjaarstrekkers. bam,gou.
GRAUWE GANS. Op 07.01 werden 25 ex. gezien aan de Leiboorden te Harelbeke. Tussen 22.01 en 04.02 zaten twee ex. op
de Gavers. Ook hier had dit mogelijks te maken met de voorjaarstrek. xel,gou.
CANADESE GANS. Deze soort was afgelopen winter vooral opvallend aanwezig langs de Leie, met max. 120 op 03.01 ter
hoogte van Paters Mote. cal.
BRANDGANS. Er worden steeds vaker Brandganzen gezien in onze regio, in steeds grotere aantallen. Aangenomen wordt dat
het hier om verwilderde vogels gaat. Tijdens de laatste winter waren max. 7 ex. aanwezig op de Gavers op 04.02. gou.
ROTGANS. Een Rotgans (van onbekende origine) werd op 04.02 gezien aan de Gavers. Het betrof de 12e waarneming van deze
soort in onze regio (vorige: 1 ex. tussen 15.02 en 16.03 langs de Schelde te Avelgem in 2003). gou.
NIJLGANS. Op 15.01 werden de grootste aantallen gezien in onze regio: 14 ex. aan de Gavers en 6 ex. langs de
Oostrosebekestraat te Hulste. ber,ddf,can,cbr.
CASARCA. Op 30.11 werden 6 ex. waargenomen aan de Gavers, en (mogelijks dezelfde) 6 ex. werden ook gezien aan de
Molen te Beveren-Leie op 14.01. Voorts werden gedurende de maand Februari regelmatig 2 ex. gezien aan de Twee
Aardstraat te Bavikhove . gou,koendevos,cbf.
BERGEEND. Veruit de meeste Bergeenden zaten traditiegetrouw in het Scheldegebied (max. 15 ex. op 21.12 te Helkijn, op een
akker waar de soort jaarlijks tijdens de winter pleistert). Elders zaten max. 4 ex. aan de Gavers op 21.01 en 04.02.
aub,dea,dee,chw,dkj,gou,alp,ddf,lak,mor.
SMIENT. Zoals elk jaar overwinterde de soort op de Gavers, met als maandmaxima, resp. 60 ex., 155 ex., 153 ex. en 94 ex. op
resp. 29.12, 28.01, 04.02 en 21.03 (voor de twee laatste maxima speelt de voorjaarstrek een rol). De soort was ook in klein
aantal present op Bergelenput (max. 10 ex. op 03.12). Buiten deze gebieden werden enkel 1 Smient gezien aan de
bezinkingsbekkens te Escanaffles op 26.02.

KRAKEEND. Een van die eendensoorten die tijdens de winter min of meer even goed vertegenwoordigd is in de riviervalleien
(max. 51 ex. op 29.01 aan de Schelde te Kerkhove, max. 12 ex. op de Leie te Ooigem op 18.12) als op de grote plassen van
onze regio (max. 22 ex. op 29.12 in de Gavers en max. 18 ex. op Bergelenput op 30.01).
WINTERTALING. Maximaal werden 145 ex. op 24.01 gezien aan de Gavers. Op 18.12 werden in totaal 37 ex. gezien langs de
Schelde te Avelgem, en er werden max. 17 ex. (op 31.01) waargenomen op Bergelenput.
PIJLSTAART. Vanaf 27.12 doken Pijlstaarten op in de Gavers (max. 6 ex. op 21.01), en op 26.02 zat een m. aan de
bezinkingsbekkens te Escanaffles.
SLOBEEND. Tijdens de wintermaanden werd deze soort enkel gezien aan de Gavers (na 18.12, max. 10 ex. op 28.01) en op
Bergelenput (max. 14 ex. op 29.01). gou,stm,dcr,bam,meg,grb.
TAFELEEND. De meest vermeldenswaardige aantallen werden gezien op de Gavers (max. 371 ex. op 28.01). gou.
WITOOGEEND. Er overwinterde een 1e KJ mannetje aan de Gavers.
KUIFEEND. De grootste aantallen werden gezien in de Gavers (max. 224 ex. op 28.01), aan Bergelenput (max. 128 ex. op
01.03) en aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (46 ex. op 11.03).
BRILDUIKER. Naar goede gewoonte werd de soort enkel in de Gavers (vanaf 03.11 tot 17.03, met als max. 8 ex. op 12.03) en
op Bergelenput (2 ex. vanaf 02.11 tot 31.03) gezien.
NONNETJE. Een mannetje spendeerde de winter aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles. Voorts werd de soort enkel aan de
Gavers waargenomen (2 ex. van 28.01 tot 11.02). mad,chw,dea,dee,gou,meg,ber,ddf,can,stm,bam,rbi,dkj.
MIDDELSTE ZAAGBEK. Op 13.01 zat 1 ex. in de Gavers. alp,cbr.
GROTE ZAAGBEK. Op 03.01 vloog een ex. langs het Kanaal te Zwevegem en op 26.01 werden 4 ex. gezien aan de Gavers.
dby,dkj.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
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 2005-2006. Onderstaande tekst is hiervan een heel summiere samenvatting.
RODE WOUW. Op 18.02 vloog een Rode Wouw boven de Avelgemse Scheldemeersen, richting Kluisberg.
BLAUWE KIEKENDIEF. Het overgrote deel van de winterwaarnemingen situeerde zich in de fusiegemeenten Zwevegem en
Avelgem en het zuiden van Kortrijk, met Sint-Denijs als epicentrum (ca. 6 overwinteraars). De dieren werden er vooral vanaf
12.11 regelmatig genoteerd. Te Sint-Denijs werd een eerste concentratie gezien op 10.12 (4 verschillende ex.) en een tweede
op 05.01 (3 ex.). Een slaapplaats werd gevonden nabij de Tontekapel (Sint-Denijs – Kooigem) op 31.12. Op 06.01 landden hier
4 “ringtails” tussen 17:03 en 17:20. Op dezelfde plaats kwamen 5 ex. (1 m. + 4 ringtails) slapen op 20.01 en 2 ringtails op 31.01.
De waarnemingen van Ingooigem en Anzegem hebben wellicht relatie met voormelde overwinteringen. Late gegevens in dit
deel van onze regio (b.v. 14.04 te Ingooigem en 19.04 te Anzegem) wijzen wellicht op voorjaarstrek.
Elders werd een gedeeltelijke overwintering vastgesteld te Hulste (waarnemingen van een w/juv op 20.12, 05 tot 07.01).
Op basis van gelijktijdige waarnemingen en de geslachten en leeftijden, kan de minstens gedeeltelijke overwintering worden
vermoed van een 10-tal ex. in onze regio. loe,dby,vab,ddd,dbl,chw,gou,tgh,e.a.
HAVIK. Op 13.12 werd een m. Havik opgemerkt aan de P. Verrieststraat te Ingooigem Op 18.12 werd een Havik gezien aan de
Kwadepoelstraat te Zwevegem en op 25.02 werd een jonge vogel gezien aan de Evangelieboomstraat te Zwevegem. chw,e.a..
SPERWER. Er zouden ca. 64 Sperwers overwinterd hebben, een stuk minder dan vorige winter (112 ex.), waarschijnlijk deels
als gevolg van een verminderde inventarisatie-intensiteit.
BUIZERD. Deze winter werden ca. 47 overwinterende Buizerds geteld.

TORENVALK. Er overwinterden ca. 64 Torenvalken in onze regio.
SMELLEKEN. Er hebben deze winter een 5-tal Smellekens overwinterd (blijkbaar dalend : vorige jaren nog ca. 12 en 6
Smellekens). De waarnemingen beperkten zich aanvankelijk tot de Schelderegio en Sint-Denijs. Vanaf januari werd de soort
ook elders gezien : 22.01 aan Kennedybos Kortrijk, 27.01 aan de expressweg te Waregem, 29.01 aan Bergelenput en 19-20.03
aan de Gavers (mogelijk een trekker).
SLECHTVALK. Wellicht hebben een 2-tal Slechtvalken overwinterd in onze regio (vorig jaar nog 4) : één in de Schelderegio
(Avelgem, Ruien, Zwevegem, Sint-Denijs) en één in de Leieregio (Bavikhove, Ooigem), mogelijk te linken aan de nieuwe
nestbak te Harelbeke.
KERKUIL. Er waren heel wat meldingen van Kerkuilen. Ze werden gezien in Heestert (06.12), Avelgem (07.12 en 06.02), Hulste
(09.12), Bavikhove (07.12), Kuurne (11.12), Desselgem (2 ex. op 21.12 en 1 ex. op 24.01), Anzegem (22.12), Stasegem (19.01)
(telkens 1 ex. tenzij anders vermeld). Op 15.12 werd een dode Kerkuil gevonden te Stasegem, het dier was geringd. Op 26.12
werd te Helkijn een zieke Kerkuil gevonden en naar het VOC te Beernem gebracht. ber,dby,vea,huj,xlp,ady,blm
BOSUIL. Bosuilen werden gehoord op 11.12 in het Beukenhof te Vichte (1 ex.) en op 08.01 in de Wolvendreef te Kortrijk (1
m en 1 v). Gedurende de winterperiode werd de soort ook regelmatig gehoord aan het Mortagnebos en het nabijliggende
Orveytbos te Moen, met als maximum 4 vogels op 19.12.
RANSUIL. Roestplaatsen werden gevonden te Moen (tot 7 ex.) en Moorsele Ballokstraat (tot 6 ex.).

HOENDERACHTIGEN (free)
WATERRAL. Mooie aantallen van deze soort werden genoteerd aan de Gavers (8 ex. op 24.12), aan de Oude Leie te
Bavikhove (4 ex. op 11.12), aan de Oude Leiearm te Wielsbeke (4 ex. op 05.02), de Bergelenput te Gullegem (3 ex. op 15.01)
en het Keibeekbekken te Kortrijk (2 ex. op 15.01). De soort werd ook nog gezien op 18.12 aan de Zavelput te Beveren-Leie
en op 14.02 aan de Poel te Menen (telkens 1 ex.) gou,cbf,cbr,dmm,xag,chw,lam,ber,ea.
WATERHOEN. De grootste groepen werden gezien op de Leie tussen Kortrijk en Ooigem (80 ex. op 18.12) en de Gavers te
Harelbeke (43 ex. op 18.12).
MEERKOET. Van deze soort werden volgende aantallen genoteerd: 288 ex. op het traject Leie Kortrijk-Ooigem (18.12), 208 ex
op het traject Leie Kortrijk-Menen (14.01), 236 ex. op de Schelde te Kerkhove (29.01) en 234 ex. op de Gavers (14.01)
cbf,vql,chw,gou

STELTLOPERS (dirk)
BONTE STRANDLOPER. Op 18.12 werd een Bonte Strandloper waargenomen in de Gavers. gou
BOKJE. Gedurende de ganse periode was de soort aanwezig aan Keibeekbekken te Kortrijk (max. 5 ex.). Voorts werd de
soort opgemerkt in de Gavers (resp. 3 en 1 ex. op resp. 24.12 en 14.01), te Sint-Denijs (1 ex. op 25.12) en te Deerlijk (1
ex. aan de Oude Heirweg op 07.01).ddd,vhn,bam,stm,dkj,gou,fey,vad.
WATERSNIP. Meer dan 10 vogels werden enkel gezien langs de Gaverbeek te Waregem (16 ex. op 22.01). pif.
HOUTSNIP. Tijdens de beschouwde periode werd de soort gezien aan de Gavers (max. 2 ex. op 04.02), aan Bergelenput (1 ex.
op 09.12), aan de Oude Leiearm te Bavikhove (max. 3 ex. op 05.02) en te Wielsbeke (1 ex. op 05.02), aan het O.T. te Menen
(max. 3 ex. op 24.01), aan het KULAK-ecolab (1 ex. op 29.01), aan de Gekraakte nek te Ingooigem (1 ex. op 30.01), in de
Neerbeekvallei te Bissegem (1 ex. op 15.02) en op Orveytbos (3 ex. op 26.02). dkj,bam,stm,cbr,lam,vql,lag,chw,stefaanbuddaert.
WULP. Wulpen werden tijdens de beschouwde periode gezien te Ooigem (8, resp. 2 ex. op 31.01, resp. 03.02), te Harelbeke
(2 ex. rondvliegend in de Gavers op 29.01), te Hulste (6 ex. op 29.01) en te Kooigem (1ex. op 31.01). cbf,vab,vea,dby.

WITGAT. De soort werd, goed verspreid over de regio en de periode, meestal solitair opgemerkt .
OEVERLOPER. De doorgegeven waarnemingen suggereren de overwintering van 1 ex. langs de Schelde (in de omgeving van de
bezinkingsbekkens te Escanaffles).

MEEUWEN (dirk)
GEELPOOTMEEUW. Deze soort (waarop door slechts weinig vogelkijkers gelet wordt) was in klein aantal aanwezig in de regio
tijdens de vorige winter (max. 4 ex. op 17.12 aan de Gavers te Harelbeke). pvt.
PONTISCHE MEEUW. Er werden maximaal twee vogels gezien (1e KJ en 2e KJ op 24.12) aan de Gavers. Voorts liet de soort
zich af en toe opmerken langs het Kanaal te Moen (max. 1e KJ, 2 2e KJ en een adulte vogel).

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)
IJSVOGEL. Winterwaarnemingen van Ijsvogels waren er in de Groene Long te Kuurne (hele winter), de Oude Leiearm te
Bavikhove (11.12), de Oude Leiearm te Ooigem (18.12), de Gavers te Harelbeke (2 ex. op 24.12), de Leie te Kortrijk (03.01)
en het Keibeekbekken te Kortrijk (15.01) (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld). cbr,cbf,gou,cal,ber,chw
HOP. Spectaculair was de waarneming van een Hop op 03.01 en 04.01, foeragerend op een grasperk aan het Bekaert
Technology Center te Deerlijk. Het is nog maar het derde wintergegeven van een Hop in Zuid-West-Vlaanderen. Peter Boesman
ZWARTE SPECHT. Op 29.12 werd de soort gehoord in het Hemsrodebos te Anzegem. dhp
MIDDELSTE BONTE SPECHT. Op 06.12 werd een Middelste Bonte Specht geringd in Anzegem, meteen de tweede
waarneming voor onze regio. xam,gou
KLEINE BONTE SPECHT. De soort werd gezien in de Gavers te Harelbeke (04.02, 09.02), in de Slavaetstraat te Sint-Denijs
(15.12), de Baliuwstraat te Bellegem (26.12), in een tuin te Beveren-Leie (25.01) en in een tuin te Heule (25.02).
gou,dkj,ber,dby,lak,stm

ZANGVOGELS (yann)
BOERENZWALUW. We ontvingen dit jaar nog eens een decemberwaarneming : 1 ex. op 07.12 te Hulste. tgh.
WATERPIEPER. Op 15.01 kwamen 148 Waterpiepers slapen in het rietveld van Ruien. Op 20.01 waren het er 151. Het gebied
ligt net aan overkant van de Schelde. Heel wat van die vogels komen uit Zuid-West-Vlaanderen aangevlogen.
In de Gavers werden er 7 geteld op 11.02. In het traditionele overwinteringsgebied te Avelgem-Escanaffles werd deze winter
niet geteld. fey,gou,e.a.
GROTE GELE KWIKSTAART. Deze winter waren blijkbaar wat minder Grote Gele Kwikstaarten aanwezig. Waar we vorig jaar
concentraties tot 10 ex. vonden, werden nu amper 3 groepjes van 3 ex. gezien, en dan nog eerder aanleunend bij de
najaarstrek (09.09 Oude Leie Kuurne, 07.10 Orveytbos Moen en 14.11 Marke). In de winter zelf werden nooit meer dan 2 ex.
tegelijk gezien. Een telling langs de Leie tussen de R8-brug te Kortrijk en het sas van Ooigem leverde 7 ex. op. cbr,dby,ntj,tgh,e.a.
WITTE KWIKSTAART. Op de traditionele slaapplaats aan het Kortrijks station (sinds 1982), werden weer honderden Witte
Kwikstaarten geteld : 450 ex. op 06.12, 500 ex. op 03.01 en 546 ex. op 09.02. De laatste telling gebeurde op een gedetailleerde
foto, die op het forum staat. dmm,lam,lit en Alcotan.
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.

ROODBORSTTAPUIT. De enige echte winterwaarneming werd verricht aan de Leie te Wevelgem (1 ex. op 14.01). vql.
De soort wordt in Zuid-West-Vlaanderen niet elke winter gezien.
KLEINE KAREKIET. Eigenlijk nog een najaarswaarneming : op 27.11 werd nog een Kleine Karekiet gezien in de Gavers. gou.
In Vlaanderen is de soort in november niet jaarlijks te zien
ZWARTKOP. De laatste najaarszwartkop werd op 31.10 gezien in een tuin in Rollegem. Op 17.12 werd een m. opgemerkt in
een tuin te Heule. ctj,stm.
Het is de derde winter op rij dat de soort bij ons te zien is (laatste 23 winters is dit 7 keer voorgevallen, waarvan 6 keer
gedurende de laatste 9 winters). Dit wijst op het zachter worden van de winters.
TJIFTJAF. De Tjiftjaf overwinterde deze winter minder talrijk dan vorig jaar. We ontvingen 3 decembergegevens en 2
januarigegevens van solitaire vogels (01.01 te Heestert en 08.01 te Harelbeke). pif,gou,dmm,chw,gou.
VUURGOUDHAAN. Op 13.12 en 22.02 werd een Vuurgoudhaan opgemerkt in een tuin te Heule. stm.
ZWARTE MEES. De soort werd deze winter gesignaleerd in verschillende tuinen (07.12 en 19.12 tuin Ledegem, 13.12 tuin
Heule, 14 en 15.12 voederplaats Wolvenstraat Kortrijk, 20.12 tot 22.01 voederplaats Dahlialaan Hulste, 04.12 tot 02.02
Berkenlaan Moorsele. dap,stm,vql,tgh,ram.
BUIDELMEES. Op 14.01 werd een Buidelmeesje opgemerkt in de Gavers. gou.
’s Winters is de soort een zeldzame gast bij ons.
KAUW. Op 24.11 telde de slaapplaats aan het O.T. van Menen weer ca. 800 vogels. Op 04.01 zaten 400 vogels op een
maïsstoppel te Lauwe. OP 24.01 werden 500 ex. op voormelde slaapplaats. lam.
RINGMUS. Op 29.11 werd een groep van 100 ex. genoteerd op een veronkruid bietenveld te Beveren-Leie. In een tuin in SintDenijs kwamen de hele winter meer dan 100 ex. fourageren op windervoedering. lak,dby.
KEEP. Tussen eind november en midden maart werden in een tuin in Heestert in totaal 455 Kepen geringd. In een tuin in
Waregem verbleven op 05.02 zo’n 180ex. chw,pif.
PUTTER. Er waren enkele groepen Putters actief in onze streek. De maxima waren : 6 ex. op 16.12 in een tuin te Waregem,
20 ex. op 20.12 en 02.02 aan de Leie te Menen, 5 ex. op 18.12 te Marke, 14 ex. op 21.12 te Vichte, 5 ex. op 24.12 te Heestert,
20 ex. op 24.02 in het Orveytbos te Moen, 10 ex. op 26.02 in het kanaalbos te Stasegem, 10 ex. op 16.03 aan de Lauwebrug te
Wevelgem en 22 ex. op 17.03 te Ingooigem. pif,ntj,dap,vac,chw,cal,did,del.
SIJS. Er werden mooie wintergroepen gezien in de streek, met de volgende maxima : 50 ex. op 12.02 in de Gavers, 150 ex. op
14.02 aan de Coupure Deweer te Avelgem, 200 ex. op 04.03 in het Orveytbos te Moen, 100 ex. op 12.03 aan de Poel te
Menen, 100 ex. op 20.03 aan het Biezenveld te Lauwe. ber,chw,lam.
BARMSIJS. Er werden een paar wintergroepjes gezien : 8 ex. op 22.12 op het containerpark van Anzegem, 10 ex. (waaronder 1
ex. Kleine Barmsijs ssp. cabaret) op 04.01 op het sportterrein van Marke, 10 ex. op 08.01 te Kortrijk, 3 ex. op 08.01 aan het
kanaal te Stasegem en 3 ex. op 25.03 te Marke. gou,dum,ntj.
GOUDVINK. Tijdens de wintermaanden werd de soort vaak op gemerkt in de Gavers (max. 6 ex. op 07.12). Daarnaast werd
de soort ook gezien in Hemsrodebos Anzegem (1 w. op 02.01), in Orveytbos Moen (1 m. “teuter” op 15.01 en 2 w. op 25.03),
te Heestert (1 ex. op 11.02). dkj,chw,dmm,cbf,e.a.
APPELVINK. De soort overwinterde in de Gavers (meestal 1 ex. te zien, naar eind maart tot 5 ex.). Verder ontvingen we
waarnemingen uit het Gebr. Van Raemdonckpark in Kortrijk (2 ex. op 03.12), het Kennedypark te Kortrijk (12.12), de Groene
Long te Kuurne (18.12), een tuin te Hulste (07.01), de Kulak te Kortrijk (07.01 tot 26.02), te Moorsele (08 tot 30.01) en de
Loofstraat te Kortrijk (02.02). ber,gou,cbr,vea,vhn,chw,dmm,vql,lag,meg,e.a.
GRIJZE GORS. Tijdens een bezoek aan de Gavers op 21.03 werd een m. Grijze Gors geclaimd. DavidB.
Het betreft de 2de waarneming van deze soort voor onze streek. De eerste dateert van 11.03.2001 te Bavikhove (een w.).

RIETGORS. Er werden een paar mooie winterconcentraties geteld : 35 ex. op 05.11 slaapplaats in het rietveld van De Poel te
Menen, 30 ex. op 29.11 op een veronkruid bietenveld te Beveren-Leie, 56 ex. op 20.01 slaapplaats in het rietveld van Ruien en
30 ex. op 04.03 op een preiveld te Kortrijk. lam,lak,fey,chw.
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