VOGELS IN ONZE STREEK
voorjaarstrek 2007
en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2007
Het werd een vrij goed voorjaar, met enkele knappe soorten en aantallen. Tot de verbeelding spreken
alleszins de Koereiger, de Toppers, een paar Vale Gieren die voor de zomerinvasie onze streek
kwamen verkennen, een grote groep Kraanvogels, liefst zes soorten sterns, een Kortteenleeuwerik
en een Raaf.
In dit artikel is nauwelijks gewag gemaakt van de eerste aankomstdata van zomergasten. Hiervoor
verwijzen we naar onze website www.zwvlkoepel.be/vwg, waar de fenologie te vinden is bij
“projecten”.
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 op het forum geplaatst of 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 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 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
De zachtheid van de voorbije winter ging in maart gewoon door. Het werd een superzachte maand met enkel tussen 18 en 23.03 een koudere periode met
benedennormale temperaturen. De warmste perioden zaten tussen 11 en 15.03 en tussen 26 en 31.03.
Er waren twee droge periodes in de maand, nl. van 10 tot 16.03 en van 22 tot 28.03. De meeste neerslag viel tijdens de eerste tien dagen van de maand
met in die periode zelfs 5 dagen waarop plaatselijk meer dan 10 l/m² viel. Sneeuw- en hagelbuien kwamen voor in de koelere periode tussen 18 en 23.03.
In de Ardennen lag er een sneeuwdek tussen 19 en 24.03.
De maand was verder erg zonnig, vooral de eerste helft van de maand en de laatste week blonken uit in zonneschijn. Daartussen zat een meer sombere
periode (het koelere intermezzo). De wind kwam ofwel voornamelijk uit noordoostelijke (koele periode) of uit zuidelijke richtingen.
Van lente naar zomer: april was gewoon een zomermaand! Het werd recordwarm! Een tiental dagen werd het in de oostelijke helft van het land gewoon
meer dan 25°C ! Een eerste keer tussen 13 en 16.04 en vervolgens opnieuw tussen 23 en 28.04 ! Ongezien voor april. De kust bleef dan wel wat achter,
maar ook daar toch hoge temperaturen.
Vele plaatsen kenden een totaal droge maand met 0,0 liter. Op de meeste andere plaatsen bleef de neerslag beperkt tot amper een paar litertjes …
De maand was ook – hoe kan het ook anders – record zonnig! Op zowat 23 dagen scheen de zon méér dan 8 uur! Het oude record (april 1893: 255 uur
zonneschijn) werd aan diggelen geslagen met 284 uur!
De wind kwam veelal uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen.
Mei kon niet anders dan slechter scoren dan april. Hoewel het overdag frisser was dan in april, werd het toch een vrij zachte maand. De eerste week werd
het nog gemakkelijk 20°C, daarna was het over en uit met de hoge maxima. Het bleef wel tijdens de nachten erg zacht. Het werd op meer dan de helft van
de nachten niet kouder dan 10°C.
De maand werd na een kurkdroge aprilmaand wel erg nat. Op minstens 16 dagen viel er wel ergens ruim 10 liter water naar omlaag. Vooral in de Ardennen
en Belgisch Lotharingen viel er dubbel zoveel water naar beneden als in een normale meimaand. Er waren ook 14 dagen waarop het ergens wel
onweerde.
Mei werd verder een sombere maand met weinig zon. Vooral de middelste decade was een zonloze periode. De wind tenslotte, had drie
voorkeursrichtingen: ofwel noordelijk, zuidoostelijk of westelijk.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free)
KUIFDUIKER. Op 09.04 pleisterde een adulte Kuifduiker, reeds in zomerkleed, op de Gavers te Harelbeke.
gou,ber,alp,sab,cbf,ddf,dkj.

GEOORDE FUUT. Geoorde Futen werden gezien op de Gavers (1 ex. op 04.03, 1 ex. op 09.04, 5 ex. op 10.04, 2
ex. op 26.04 en 15.05 en 1 ex. op 17.05) en op de Bergelenput te Gullegem (1 ex. op 02.03 en 2 ex. op 10.04).
gou,xdm,dkj,ber,chw,log,dco,pvt,xrd,xrl.

AALSCHOLVER. In de loop van het voorjaar werden 3.500 overtrekkende Aalscholvers geteld. Na vorig jaar (2.385 ex.)
is dit opnieuw een verpulvering van het vorige voorjaarsrecord, deels te wijten aan enkele mooie telpostdagen (636 ex.
boven ttp Avelgem (27.03), 407 ex. boven ttp Mortagne (27.03)).

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free)
ROERDOMP. Op 01.06 werd een Roerdomp gezien in de Gavers. alp
WOUDAAP. Het eerste Woudaapje werd opgemerkt op 30.04 in de Gavers. Vanaf dan zou de soort de hele zomer
lang regelmatig waargenomen worden.

KOEREIGER. Mooi was de waarneming van een Koereiger, op 21.05 aan de Bergelenput te Gullegem.

bam,stm

PURPERREIGER. Er werden op twee plaatsen pleisterende Purperreigers gezien: aan de Oude Leiearm te Bavikhove
(1 ex. van 07.04 tot 08.04) en aan het Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. van 01.05 tot 04.05). Een trekker werd gezien
op trektelpost Avelgem (1 ex. NO op 21.04). Kristof Waelkens,ddd,vac,fey
GROTE ZILVERREIGER. Een trekkende Grote Zilverreiger werd gezien aan de brug in Zwevegem-Knokke op 17.02.
blm

OOIEVAAR. Pleisteraars werden genoteerd op 22.04 in Moorsele (2 ex. op 22.04), aan het stort te Moen (1 ex. op
20.05) en op 16.06 (1 ex. te Kuurne). De eerste trekvogels werden genoteerd op 21.02 (2 ex. boven Wevelgem). In
totaal werden dit voorjaar 36 Ooievaars op trek gezien (ter vergelijking: de afgelopen 2 jaar werden resp. 40 en 54
trekkers geteld).

ZWARTE OOIEVAAR. Een overtrekkende Zwarte Ooievaar werd op 14.04 gezien boven de Vaarttaluds te Moen.
puw

LEPELAAR. Een groepje van 13 NO-trekkende Lepelaars werd op 10.04 gezien boven de Gavers.

dkj

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
RIETGANS. Op 01.02 vlogen 3 Rietganzen in noordelijke richting over Zwevegem. ddd.
KOLGANS. Op 04.03 trokken 4 ex. over ttp Avelgem-Escanaffles. vmr.
GRAUWE GANS. Er bereikten ons slechts 7 voorjaarstrek-gegevens van in totaal 257 ex. (in het voorjaar van 2006
waren dat er nog 24 met 1.259 ex.): 130, resp. 52 ex. op 14.02 resp. over Kortrijk en Heestert, 20 ex. op 16.02 over
Spiere, 3, resp. 37 ex. op 11.03 over resp. ttp Avelgem-Escanaffles en Ingooigem, 11 ex. over de Gavers op 25.03 en
tenslotte 4 ex. over Ingooigem op 17.04.

CASARCA. Vanaf 04.03 tot 09.04 verbleef een Casarca in de Gavers. gou.
BERGEEND. Grootste voorjaarsconcentraties: 45 ex. op 05.05 aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing (alles wijst
hier op een piek tijdens de voorjaarstrek), 12 ex. op 02.03 aan de Heulebeek te Moorsele en 10 ex. op Bergelenput op
10.03.
MANDARIJNEEND. Vanaf 01.04 werd af en toe een m. gezien aan de Gavers.
SMIENT. Op 11.03 zaten nog 31 ex. op de Gaverplas, waar daarna tot 22.04 nog 2 ex. verbleven. Op 17.03 zat ook nog
een m. op Bergelenput. gou,ber,alp,lak,isa.

KRAKEEND. Krakeenden waren gedurende de volledige periode aanwezig aan de Gavers (max. 24 ex. op 10.04, voorts
steeds 2 ex., uitgezonderd op 21.05 toen daar 7 ex. pleisterden) en langs de Schelde (max. 32 ex. op 18.03 langs het
volledige Schelde-traject in onze regio). Voorts werd de soort gezien langs de Heulebeek te Moorsele (tot 3 ex. en dit
tot 11.03), aan Bergelenput (2, resp. 1 ex. op 10, resp. 13.04) en op het Kanaal te Moen (een kp. tot 12.03).
gou,ber,alp,lak,dkj,bay,dco,chw,dea,dee,sel,log,xdm,cll.

WINTERTALING. Deze soort werd in de regio nog waargenomen tot 22.04 (3 ex. in de Gavers), vnl. aan de Gavers
(max. 16 ex. op 15.04) en langs de Heulebeek te Moorsele (max. 50 ex. op 02.03) en in het Scheldegebied (20 ex. langs
het volledige Schelde-traject in onze regio op 18.03). Daarnaast werd de soort enkel gezien aan Bergelenput (8 ex. op
13.04) en langs de Beerbosstraat te St-Denijs (1 ex. op 21.04).

PIJLSTAART. Op resp. 04 en 08.03 en 09.04 zaten resp. 2, 1 en 1 ex. op de Gavers. gou,dkj.
ZOMERTALING. Op 10.03 werd de eerste Zomertaling gezien (1 m. aan Bergelenput) en aan het andere uiterste
verbleef een m. aan de Gavers tussen 29.04 en 27.05. Daartussenin was de soort aanwezig in de Plattemeersen te
Kerkhove (2 ex. op 17 en 18.03), in de Gavers vanaf 30.03 (2 à 3 ex.), aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (1 v. op
21.04), langs de Beerbosstraat te St-Denijs (1m., resp. 1 v. op 21.04, resp. 01.05), op Orveytbos (1 kp. op 12 en 13.04),
en aan Bergelenput (2 ex. op resp. 01, 06, 09,10 en 13.04).

SLOBEEND. Enkel in de Gavers werden vermeldenswaardige concentraties opgetekend (max. 44 ex. op 15.04). Ná 23.04
werd nog 1 m. gezien op 13.05, ook al op de Gaversplas.
TAFELEEND. Een m. Tafeleend met neuszadel (daarvan voorzien op 11.05.06 in de buurt van Nantes) dat op de
Gaverplas overwinterde, bleef daar minstens tot 15.05. Op 28.05 werd nog een v. gezien op de Schelde te Kerkhove.

WITOOGEEND. Gedurende de volledige beschreven periode was een kp. aanwezig aan de Gavers.
TOPPER. Op 18.02 zat een m. aan de Gavers en op 11 en 12.03 was een m. aanwezig aan de bezinkingsbekkens te
Escanaffles. gou,vmr,xwo.
BRILDUIKER. Pleisterende doortrekkers werden aan de Gavers waargenomen op 04.03 (2 m.) en op 28.03 (1 ex.).
gou,dkj.

NONNETJE. Op 05.03 werd een Nonnetje opgemerkt op de Gaverplas. dkj.
ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
Er werden kop 200 trekkende roofvogels gezien. Enkel tijdens het voorjaar van 2005 werden er meer gezien (220 ex.).

WESPENDIEF. Wespendieven lijken tijdens het voorjaar nauwelijks nog te zien boven onze streek. In 2006 waren er
amper twee en dit voorjaar nog één : een noordwaarts vliegende vogel op 26.05 boven Bergelenput Gullegem. xdm.
Het beste voorjaar ooit was 1994 met 17 voorjaarstrekkers.
ZWARTE WOUW. We ontvingen 3 voorjaarsgegevens : op 24.04 twee NO-trekkers boven de Gavers, op 30.04 één
exemplaar boven hetzelfde gebied en op 19.05 nog een Zwarte Wouw O-waarts boven Kuurne. In totaal kwamen we
dus op 4 ex. dco,dby,dbl,fey,zom.
In 1993 en 2001 werden 10 voorjaarstrekkers genoteerd.

RODE WOUW. Op 03.01 werd een NO-trekker gezien boven Heestert. Deze waarneming kan zowel het statuut
krijgen van wintergegeven als van voorjaarsgegeven. Jorg Lambrechts, Jeroen Mentens.
VALE GIER. bahc Op 15.05 werden 2 westelijk trekkende Vale Gieren opgemerkt boven Bellegem. dem.

Het was het 3de gegeven van deze soort voor onze regio (na 15.05.1993 St-Denijs en de invasie van 05-08.06.2002 te
Nokere, waarvan sommige vogels tot boven onze regio kwamen). Het gegeven van Bellegem dateerde van een volle
maand voor de grote zomerinvasie die Vlaanderen kende (zie zomerartikel volgende Klimop).

BRUINE KIEKENDIEF. Van 16.02 (1 w. NO boven Kortrijk) tot 11.06 (1 ex. boven Deerlijk) trokken 40 Bruine
Kiekendieven over de streek, waarvan 20 ex. tijdens de periode 27.03-15.04. Op 05.04 was de helft gepasseerd. Meestal
betrof het solitaire vogels. vag,rbi,e.a.
Voorjaar 2007 werd het beste jaar ooit. Het vorig record werd tijdens het voorjaar van 2001 gescoord met 38
doortrekkers.
De eerste pleisterende vogels werden gezien op 09.04 (een baltsend koppel te Heestert). chw.

BLAUWE KIEKENDIEF. De enige echte NO-trekker werd op 02.03 genoteerd boven ttp Avelgem. vmr.
De soort bleef wel nog in de streek aanwezig tot halfweg april (bv. 10.04 te Moorsele en 14.04 m. te Vichte).
JohanVandenberghe,vac,dse,rbl.

HAVIK. Op 13.04 werd een m. Havik genoteerd aan het Orveytbos te Moen. Op 15.04 zag men een NO-trekker boven
de Gavers en op 25.04 vloog een wijfje ZW-waarts boven Vichte. ddd,vab,vac.

SPERWER. Van 01.03 tot 16.05 (beide Ingooigem) trokken 53 Sperwers over, waarvan 28 ex. in de periode 09-26.04
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chw,lid,fey,ntj,vsl,dse,vmr,vac,dby,ctj,e.a.

Het werd het beste jaar ooit (vorig record 42 ex. in 2005). De goede aantallen hebben veel te maken met de stijgende
observatie-inspanning in Ingooigem, waar 43 % van de voorjaarswaarnemingen van Sperwer vandaan kwamen.

BUIZERD. Van 22.02 (Ingooigem) tot 27.05 (Gavers) trokken 60 Buizerds over. De piek situeerde zich in de periode 2628.03, met 26 ex., ondermeer 7 ex. boven Marke op 26.03 en 12 ex. boven ttp Avelgem op 27.03. Op 27.03 was de helft
van de Buizerds gepasseerd. chw,vab,ntj,vmr,e.a.
2005 was het beste jaar ooit met 94 ex. In 2000 en 2006 werden 66 voorjaarstrekkers gezien.

RUIGPOOTBUIZERD. Op 26.03 werd een NO trekkende Ruigpootbuizerd gedetermineerd boven Marke-Wevelgem. ntj.
VISAREND. Op 12.04 trokken 2 Visarenden over ttp Avelgem. Op 22 en 23.04 was er een NO-trekker te zien boven de
Gavers en op 01.05 vloog nog eentje ZO-waarts over Sint-Denijs. dzf,ddi,vmr,dco,bay,dpc,dby,dbl,e.a.
De beste voorjaren voor deze soort waren 1996 en 1998 met resp. 9 en 8 ex.

TORENVALK. Van 11.03 (ttp Avelgem) tot 01.05 (Bergelenput Gullegem) trokken 11 Torenvalken over, waarvan 6 ex.
in de periode 12-22.04. Nooit werd meer dan 1 ex. per telpostdag geteld. Op 16.04 was de helft van de Torenvalken
gepasseerd. vmr,xwo,chw,dse,dby,vac.
In 2004 waren er 15 voorjaarstrekkers.

SMELLEKEN. De laatste plaatselijke Smellekens werden genoteerd op 09.02 (Ingooigem) en 14.03 (Lang Water en
Morinnestraat Kortrijk). chw,ddd.
NO-trekkers werden waargenomen op 12.04 (ttp Avelgem), 15.04 (Gavers), 22.04 (ttp Avelgem), 29.04 (Heestert) en
23.05 (Moen), 5 in totaal dus, meteen het beste voorjaar ooit. vmr,dzf,ddi,gou,chw,ddd.

BOOMVALK. Van 15.04 (Heule) tot 30.05 (Spiere) werden 12 trekkende Boomvalken gezien, waarvan 6 tijdens de
periode 21.04-01.05. dse,jul,gou,chw,ntj,cbf,dse,vac,cll.
De beste voorjaren voor deze soort waren 1994, 2001 en 2005 (resp. 12, 12 en 14 doortrekkers).
De eerste plaatselijke Boomvalk werd op 13.04 gezien aan Bergelenput Gullegem. Vanaf 29.04 werd de soort regelmatig
gezien in de regio. tgh,e.a.
SLECHTVALK. NO trekkende Slechtvalken werden gezien op 11.03 (Kuurne), 10.04 (Avelgem) en 29.04 (onvolwassen
vogel boven Marke). cbr,vmr,ntj.
Voorjaar 2005 werden er 5 ex. gezien op trek.

KERKUIL. Kerkuilen werden gezien in Sint-Denijs (1 ex. van 21 tot 23.04) en te Avelgem (1 ex. op 29.04).

dby,lid

BOSUIL. Er werden Bosuilen gehoord aan de Oude Leiearm in Sint-Baafs-Vijve (28.03), in het Sint-Arnolduspark te
Tiegem (24.06) en in de Wolvendreef te Kortrijk (het hele voorjaar). sxj,chw,dvc

HOENDERACHTIGEN, KRAANVOGELS (free)
KWARTEL. De eerste voorjaarswaarneming kwam er op 07.04, toen een zingende Kwartel werd gehoord te SintDenijs. De soort werd hier ook opgemerkt op 22.04 en 27.05 (2 ex.). Naast Sint-Denijs werden dit voorjaar ook
zangposten opgemerkt te Beveren-Leie (2 ex. op 15.04) en te Outrijve (1 ex. op 13.05). ddd,fey,dby,vac,chw,pif, e.a.
WATERRAL. Er werden Waterrallen opgemerkt aan de Groeningesite te Harelbeke (max 2 ex. op 18.02), aan het
Keibeekbekken te Kortrijk (een doortrekpiek van 7 ex. op 09.04), aan de Bergelenput te Gullegem (max. 2 ex. op 11.03),
in de Gavers (max. 6 ex. op 17.03), aan de spoorwegberm te Avelgem (1 ex op 19.02) en aan het Kulakbekken te
Kortrijk (1 ex op 10.03). cbr,ddd,gou,ber,sxj,cbf,dco,e.a.
PORSELEINHOEN. Op 14.04 pleisterde een Porseleinhoen even aan het Keibeekbekken te Kortrijk.

ddd

KRAANVOGEL. We ontvingen 3 gegevens van doortrekkende Kraanvogels: een groep van 140 op 01.04 die werd
gezien boven Hulste en Gullegem, een groepje van 5 dat werd gezien boven Bossuit en Moen en een groepje van 4 boven
Wielsbeke. sxj,xwo,cll,vaa,zom
STELTLOPERS (dirk)

KLUUT. pleisteraars. Max. 9 vogels pleisterden ’s ochtends op 16.03 aan de Gavers en op 27.05 waren 2 ex. aanwezig
zowel in de Gavers als aan Bergelenput te Gullegem. gou,sel.
trek. Overtrekkende Kluten werden gezien op resp. 11.03, 19, 22 en 27.04 (resp. 9, 2, 9 ex. aan de Gavers en 1 ex. over
Marke). gou,dco,bur,dkj,ntj,vac,dse,rbi.

KLEINE PLEVIER. Waarnemingen die geen betrekking schenen te hebben op mogelijke broedgevallen bereikten ons
vanuit de Gavers (1e ex. voor de regio op 09.04, max. 3 ex. op 16.04) en vanop ttp Avelgem-Escanaffles (1 ex. naar NO
op 12.04).

BONTBEKPLEVIER. Op 10.05 pleisterden 3 ex. aan Bergelenput en van 11.05 (2 ex.) tot 16.05 (5 ex.) pleisterde de
soort aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing. stm,div.

GOUDPLEVIER. Doortrekkers werden gezien op resp. 19 en 22.02, 02 en 11.03 (resp. 30 ex. over Vichte, 9 ex. over
Ingooigem, 17 ex. over ttp Avelgem-Escanaffles en 9 ex. over Avelgem). vac,chw,vmr,lid.

ZILVERPLEVIER. Op 21.05 vloog een Zilverplevier NO-waarts langs de Gavers. gou,vab.
KANOET. Op 11 en 12.05 pleisterde een Kanoet aan de bezinkingsbekkens van Spiere-Warcoing. div.
TEMMINCKS STRANDLOPER. Op 12.05 hielden 2 ex. halt aan de bezinkingsbekkens van Spiere-Warcoing. div.
BONTE STRANDLOPER. De soort werd tijdens de voorjaarstrek regelmatig gezien aan de bezinkingsbekkens van
Spiere-Warcoing (tussen 14.04 met 1 ex. en 17.05 met 2 ex., met als max. 8 ex. op 01.05). Voorts werd op 11.05 één
vogel gezien aan de Gavers. div,bay.

KEMPHAAN. Op 20.02 trok een groep van 48 ex. langs Ingooigem en op 09.04 werd een vogel gezien aan de Gavers.
chw,gou,ber.

BOKJE. Tijdens de hier behandelde periode werden Bokjes opgemerkt aan Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. tot 25.03),
aan de Scheldemeersen te Avelgem (2 ex. op 18.03) en aan de Gavers (1 ex. op 27.03). ddd,vhn,lid,dee,dea,bur,dkj.
WATERSNIP. De grootste groep werd op 07.03 opgemerkt aan de Gavers (40 ex.). Op 03.05 (1 ex. aan Bergelenput)
werd de laatste waarneming van de periode verricht. koenvandepitte,sxj.

HOUTSNIP. Op 30.03 vloog een Houtsnip op aan OC de Neerbeek te Bissegem. vql.
GRUTTO. pleisteraars. 1, resp. 2 ex. langs de Heulebeek te Moorsele op 07, resp. 16.03 en 1 ex. rondvliegend aan de
Gavers op 16.03. sel,gou.
trek. 23 ex. over Ingooigem op 28.03 en 4 ex. over Outrijve op 12.04. chw,vac,dse.

REGENWULP. pleisteraars. Op 25.04 zaten 2 ex. op een akker te Heestert. Regenwulpen worden zelden aan de grond
gezien in onze regio. vac.
trek. Op 16, resp. 17.04 trokken 1, resp. 13 ex. langs de Gavers, op 22.04 trokken 3 ex. over Marke en tenslotte trok op
04.05 1 ex. langs ttp Ingooigem. Op 25.04 werd een Regenwulp gehoord langs de Pontstraat te Heestert. cbr,alp,dkj,ntj,chw.
WULP. pleisteraars. 2 ex. aan de grond langs de oude spoorweg te Bossuit op 22.04. cll.
trek. Telkens 1 ex. resp. op 27 en 28.03 over ttp Avelgem-Escanaffles, resp. op 10 en 24.04 aan Keibeekbekken te
Kortrijk. vmr,bur,cll.

ZWARTE RUITER. Op 27.04 werd een nachtelijk overtrekkend ex. gehoord te Marke en op 03.05 werd een Zwarte
Ruiter gezien aan Bergelenput. vac,dse,ntj,rbi,sxj.

TURELUUR. pleisteraars. Tussen 04.04 (3 ex.) en 28.05 (9 ex.) zat de soort aan de bezinkingsbekkens te SpiereWarcoing (max. 17 ex. op 12.05). Verder werden Tureluurs aan de grond opgemerkt in de Gavers (1 ex. op 09.04, 17, 20
en 30.05), aan Bergelenput (1 ex. op 26.03, 01.04, 09.05 en 2 ex. op 27.04), aan de Heulebeek te Moorsele (1 ex. op
14.03, 01 en 07.04), aan de Steenlandermeers te Bellegem (1 ex. op 05.04), aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (1 ex.
op 10.05) en in de Avelgemse Scheldemeersen (1 ex. op 10.03).
trek. Actieve NO-trek werd waargenomen op 03.04 (1 ex. over de Gavers en 6 ex. over Ingooigem), 09.04 (9 ex. langs
de Gavers), 21.04 (1 ex. langs de Gavers) en 22.05 (1 ex. langs de Gavers).

GROENPOOTRUITER. pleisteraars. Aan de grond werd de soort opgemerkt aan de bezinkingsbekkens te SpiereWarcoing (tussen 17.04 en 17.05, max. 8 ex. op 06 en 11.05), langs de Bosstraat te Marke (9 ex. op 04.05), te Aalbeke
(15 ex. op 04.05), aan Bergelenput (1 ex. op 29.04, 01 en 05.05), aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (1 ex. op 21.04
en 2 ex. op 10.05) en in de Gavers (1 ex. op 03 en 13.05).
trek. 1, 1, 4 en 2 ex. op resp. 03, 15, 29.04 en 06.05 over de Gavers, 4 ex. te Heule op 07.05, 1 ex. te Kortrijk op 04.05,
resp. 1 en 7 ex. over ttp Avelgem-Escanaffles op resp. 12 en 21.04, 1 ex. op 11.04 te Bellegem en 1 ex. over de
Achterdries te Avelgem op 09.04.

WITGAT. Er werd actieve NO-trek opgemerkt: 7 ex. gedurende één voormiddag langs de Gavers en 1 ex. langs de
Walleweg te Bellegem op 15.04 en 1 ex. langs de Gavers op 21.04. gou,dem.
BOSRUITER. Op 01.05 pleisterden 2 Bosruiters aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing. div.
OEVERLOPER. Een vroege waarneming (die geen betrekking leek te hebben op een mogelijke voorafgaande
overwintering): 1 ex. langs de Keibeek te Zwevegem op 25.03. Op 21.04 trokken 2 ex. langs ttp Avelgem-Escanaffles en
op 26.04 werd een overtrekkend ex. gezien te St-Denijs. ddd,vmr,vac,fey,cll.

MEEUWEN en STERNS (dirk)
ZWARTKOPMEEUW. Op 24.03 zat een 3e KJ op de Gavers en op 19.04 vlogen daar ook nog twee 3e KJ –vogels
voorbij. ddd,vab,dmm,gou,bur,dco.

DWERGMEEUW. Op resp. 11 en 19.04 pleisterden 2, resp. 14 ex. aan de Gavers. Op 27.05 trok daar ook nog een
Dwergmeeuw NO-waarts voorbij. dco,dkj,cbr,alp,dby,bay,vab.
ZILVERMEEUW. Een leucistische 1e jaars - Zilvermeeuw - met op den duur een volledig wit verenkleed - die tijdens de
voorafgaande winter af en toe rond het stort van Moen werd opgemerkt, verbleef tot minstens 15.05 in de regio. Op
24.03 bleek deze vogel ’ s avonds aanwezig op de Gaverplas. ddd,dmm.

GEELPOOTMEEUW. Op 17 en 14.05 zat een 3e KJ - vogel aan de Gavers. gou,xrl,xrd.
PONTISCHE MEEUW. Op 24.03 waren 1 à 2 Pontische meeuwen aanwezig in de Gavers.
GROTE STERN. Een Grote Stern pleisterde op 23.04 in de Gavers, goed voor de 5e voorjaarswaarneming ooit van deze
soort in onze regio. dkj.

VISDIEF. Slechts op 06.05 werd de eerste Visdief gezien (in 2006 was dit nog op 13.04), m.n. aan de Gavers, waar de
soort ook nog werd gezien op 09, 10, 12, 19 en 27.05 met resp. 2, 1, 7, 1 en 5 ex. Op 07.05 trokken 14 ex. NO-waarts
over Kuurne, een dag later 3 ex. N-waarts over de wijk Belgiek te Deerlijk. gou,ber,alp,dkj,dco,vac,xlp,fey.

NOORDSE STERN. Op 14.05 werd een Noordse Stern opgemerkt aan de Gavers, goed voor de 9e
voorjaarswaarneming ooit van deze soort in onze regio. dlf,dkj.

WITWANGSTERN. Voor het eerst sinds het voorjaar 2000 werd nog eens een Witwangstern in de regio gezien, in
casu een ex. dat op 14.05 in de Gavers pleisterde. dkj,dlf,xdr,xrl.

ZWARTE STERN. Vanaf 23.04 (1 ex.) tot 01.06 (1 ex.) werden op 15 verschillende dagen pleisterende voorjaarstrekkers
waargenomen in de Gavers (meestal 1 ex., uitgezonderd op 12, 19, 22 en 28.05 met 4 ex., 07 en 19.05 met 2 ex. en 30.05
met 3 ex. ).
WITVLEUGELSTERN.

bahc Op 20.05 pleisterden maximaal 10 ex. in de Gavers. Dit gegeven past bij een ongeziene

influx van Witvleugelsternen in West-Europa tijdens het voorjaar van 2007 (>320 ex. in België en vele honderden vogels
in Nederland). dkj,davidbral.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)
HALSBANDPARKIET. Deze exoot werd in maart af en toe gezien in de Zwevegemstraat te Kortrijk.

med à VQL

DRAAIHALS. Op 24.04 pleisterde een Draaihals aan het Orveytbos te Moen. ddd
ZANGVOGELS (dieter)
KORTTEENLEEUWERIK. Op 22.04 werd een Kortteenleeuwerik gedetermineerd langs de oude spoorweg ter hoogte
van Spiere – Sint-Denijs. dby
De Kortteenleeuwerik is een erg zeldzame verschijning in onze streek. Het betreft amper de 4de waarneming, na
30.09.1954 Kortrijk, 11.10.2003 Sint-Eloois-Winkel en 13.10.2006 Zwevegem.

BOOMLEEUWERIK. Op 04.03 en 25.03 vlogen respectievelijk 3 ex. en 1 ex. over de trektelpost te Avelgem. Op 11.04
werd 1 ex. opgemerkt in de Beekstraat te Vichte. dee
DUINPIEPER. Op 16.04 werd 1 ex. opgemerkt aan het Orveytbos te Moen. ddd.
Het is slechts de derde voorjaarswaarneming van deze soort. Waarnemingen in onze regio situeren zich vooral in de
maanden augustus en september.

BOOMPIEPER. Van 08.03 tot 25.03 werden 19 Boompiepers waargenomen in onze regio waaronder een groepje van 15
ex. op 08.03 in de Kooigemstraat te Kooigem. cll
Als de determinatie correct is gebeurd, betreft het één van de grootste groepen Boompiepers ooit in onze streek
(grootste ooit : 30 ex. te Anzegem op 29.04.1984).

GROTE

GELE KWIKSTAART. Twee meldingen van NO-trekkers : telkens 1 ex. op 08.03 te Ingooigem en op 10.03 op

de vaarttaluds te Moen. chw,vac

GEKRAAGDE ROODSTAART. Op 14.05 was 1 ex. aanwezig op de Keibeekdijk te Zwevegem. ddd
PAAPJE. Telkens 2 ex. werden waargenomen op 01.05 te Heestert en op 04.05 te Sint-Denijs (3 ex.). Verder ontvingen
we nog 7 gegevens van Paapje tussen 25.04 (Zwevegem) en 04.05 (Sint-Denijs). Het betrof hier telkens solitaire vogels.
ROODBORSTTAPUIT. Van deze vroege doortrekker werden van 25.02 (1 ex. in de Brucqstraat te Sint-Denijs) tot
12.05 (1 ex. in het industriepark te Spiere) 4 ex. gemeld.

TAPUIT. Van 08.04 (Kortrijk) tot 14.05 (2 ex. Sint-Denijs) werden 48 Tapuiten waargenomen in onze regio (grootste
aantal 7 ex. in de Priesterstraat te Sint-Denijs op 12.05). Slechts 3 waarnemingen kwamen niet uit het gebied dat de kam
vormt tussen Schelde en Leie ten zuiden van Kortrijk (1 ex. op 11.04 en 30.04 in de Dadizelestraat te Moorsele en 1 ex.
op 16.04 in de Vlietstraat te Hulste).

BEFLIJSTER. Op 11.04 werd een Beflijster opgemerkt aan Molen ter Klare in Sint-Denijs en werden 3 ex. waargenomen
in de Rejettestraat te Bellegem. Op 12.04 werden 2 ex. gemeld in de Priesterstraat te Sint-Denijs. Op 13.04 werd telkens
1 ex. gemeld in het Orveytbos te Moen en in de Priesterstraat te Sint- Denijs. Op 14.04 werd 1 ex. waargenomen langs
het kanaal Bossuit-Kortrijk te Zwevegem, op 16.04 1 ex. in de Slavaetstraat te Sint-Denijs en op 01.05 werd nog 1 ex.
waargenomen in de Zandbeekstraat te Sint-Denijs. dse,cll,ddd

CETTI’S ZANGER. Op 10.03 werd 1 ex. genoteerd aan het Kulakbekken te Kortrijk. Op 13.03 en 09.04 was 1 ex.
aanwezig in het Keibeekbekken te Kortrijk. cll

SPRINKHAANZANGER. Telkens 1 ex. werd waargenomen op 26.04 aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles en op
29.04 in de Rijtmeers te Avelgem. lid,e.a.

RIETZANGER. De eerste rietzanger werd waargenomen op 23.03 aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Buiten de
broedgebieden (zie zomerartikel) werd op 21.04 nog 1 ex. gemeld in de Dokter Snellaertstraat te Kortrijk en in de
Tontestraat te Sint-Denijs. gou,ddd.
BRAAMSLUIPER. Van 14.04 (1 ex. in de Wolvenstraat te Kortrijk) tot 27.05 (1 ex. aan de Oude Leie te Bavikhove en 1
ex. in de Kleine Bissegemstraat te Wevelgem) kregen we 10 gegevens door van Braamsluipers in onze regio.
FLUITER. Op 13.05 werd 1 ex. waargenomen in de Gavers te Harelbeke. gou
VUURGOUDHAAN. Telkens 1 ex. werd waargenomen op 04.03 in de Gavers te Harelbeke en in de Firmin Deprezlaan
te Kortrijk. Op 11.03 werd 1 ex. gezien in de St-Annaweg te Beveren en 1 ex. in de Gavers te Harelbeke. Op 28.03
ontvingen we nog een gegeven van 1 ex. in het Sint-Arnolduspark te Tiegem. gou,dse
GLANSKOP. Op 11.03 werden 2 ex. gedetermineerd in het Sint-Arnolduspark te Tiegem. chw,pmw.
Misschien betreft het hier een broedgeval.

WIELEWAAL. Op 25.04 werd een Wielewaal opgemerkt te Avelgem en te Moen. ber,vac.
KUIFMEES. Op 25.05 werd een Kuifmees gezien aan Koramic te Aalbeke. dkj.

RAAF. Op 13.04 werd een NO-trekkende raaf geclaimd boven het centrum van Kuurne. zom
EUROPESE KANARIE. Op 09 en 11.02 zaten resp. 3 en 1 Eurokanaries aan de Beekstraat te Zwevegem. Op 09.03
werden 2 ex. waargenomen in de Smeierstraat te Kaster en op 15.04 werd 1 ex. genoteerd in de Hollendries te Tiegem.
Op 20.04 trokken 3 ex. NO boven Sint-Denijs. ddd,vac,tgh,dby.
SIJS. Van 20.02 tot 11.03 vlogen 25 Sijsjes NO over de trektelpost te Avelgem. Op 08.03 werd 1 zingende Sijs
waargenomen langs het kanaal Kortrijk-Bossuit te Zwevegem en op 10.04 vloog 1 ex. NO te Ingooigem. vmr,cll,chw

APPELVINK. Op 30.05 werden 2 ex. genoteerd in de Gavers te Harelbeke. alp
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