VOGELS IN ONZE STREEK
najaarstrek 2009
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2009
Vorig jaar was deze rubriek voor de eerste keer vooral gebaseerd op de website waarnemingen.be. Het leverde
toen nog niet de verhoopte aantallen op. Voor dit artikel verwerkten we echter al meer dan 11.000 gegevens,
ingediend door een 70-tal vogelkijkers. Het was een echte uitdaging voor de auteurs om deze toch enigszins
geordend te krijgen. Een pluim voor het vele werk, gasten !
Veel waarnemers, betekent een vergrote kans op specialleks. Dit najaar werden zo bijvoorbeeld een Koereiger,
Riet- en Kleine Rietganzen en een Roodpootvalk gezien. Op een telpost passeerde zowaar een Grote
Burgemeester en in een tuin werd een Middelste Bonte Specht gespot. De Hop was weer van de partij. En tijdens
de trek zagen we Grote Pieper, Duinpiepers en zowaar een Strandleeuwerik. Tenslotte werd een nooit gezien
aantal Waterrietzangers geringd in onze streek.
Een oproepje aan alle waarnemers : najaarstrek wordt door de auteurs enkel als trek herkend op
waarnemingen.be als het er uitdrukkelijk bij staat of als de waarneming vermeld wordt als “overvliegend zuid”,
“overvliegend zuidwest” of “overvliegend west”. Wil hier aub rekening mee houden tijdens het ingeven van je
waarnemingen.
Als je interesse hebt om één of meerdere groepen vogels te beschrijven voor deze rubriek, dan kan je een mailtje sturen naar

yann@ferynjan.be.
Als je over een pc beschikt, kun je je losse gegevens intikken op www.waarnemingen.be. Een handleiding hiervoor vind je op het natuurforum (http://www.natuur-forum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=70&t=7116).
Op onze website vwg.natuurkoepel.be vind je een door-te-sturen-soortenlijst, naast een gedetailleerde statuslijst van alle ooit in Zuid-WestVlaanderen waargenomen vogelsoorten.

FUTEN en AALSCHOLVERS (free)
FUUT. Het hoogste aantal werd geteld op 19.11 in de Gavers te Harelbeke-Deerlijk: 110 ex. Opmerkelijk was dat hier op
17.10 nog nieuwe pulli opgemerkt werden. gou
DODAARS. De grootste groep werd gezien in de Gavers: 38 ex. op 17.10. gou
GEOORDE FUUT. Er werden slechts sporadisch Geoorde Futen gezien dit najaar, telkens in de Gavers (2 ex. op 07.09, 3 ex.
op 09.09 en 1 ex. op 12.10). dkj,gou,bur
AALSCHOLVER. Er werden dit najaar erg weinig doortrekkers geteld: 3.807 ex. (ter vergelijking: in 2008 werden 9.843
trekkers genoteerd). Beste telpostdag werd 04.10, toen 362 ZW-trekkers gezien werden boven trektelpost Geitenberg te
Kooigem.

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free)
ROERDOMP. Een vroege Roerdomp was vanaf 08.08 regelmatig te zien in de Gavers te Harelbeke. Op 10.11 werden drie
verschillende exemplaren gezien.gou, e.a.
PURPERREIGER. Van 28.07 tot 07.09 verbleef een Purperreiger in het rietveld van de Gavers. De juveniele vogel liet zich
nagenoeg elke dag zien.
BLAUWE REIGER. De grootste trekkende groep bedroeg 8 exemplaren (op 09.09 boven Heestert en op 10.10 boven
Avelgem). chw,lid

KOEREIGER. Op 27.09 verbleef een Koereiger eventjes op het eiland in de Gavers te Harelbeke, waarna hij/zij verder vloog
naar zuid. gou,hoy,ber,bur,Peter Depodt
KLEINE ZILVERREIGER. Pleisterende Kleine Zilverreigers werden opgemerkt in Avelgem (1 ex. van 20.07 tot 06.08. Vanaf
28.07 was ook een tweede vogel aanwezig), in de Gavers te Harelbeke (1 ex. op 04.08) en in Waarmaarde (2 ex. op 06.10).
dzf,chw,fey,cbf,dyy.

GROTE ZILVERREIGER. Trekkers: Er werden 39 ZW-trekkende Grote Zilverreigers geteld. Twee keer werd een groep van 9
ex. gezien (op 12.10 en op 22.10 boven de Gavers). Af en toe werd ook tegentrek opgemerkt: in totaal werden 8 NOtrekkende vogels gezien.
Pleisteraars werden gezien in de Gavers (2 ex. op 07.08, 2 ex. op 01.11 en 1 ex. op 03.11).
HEILIGE IBIS. Op 20.10 werden boven de Gavers 2 Heilige Ibissen gezien. Het gaat hier wellicht om ontsnapte of verwilderde
vogels. gou,dlf
OOIEVAAR. Er werden in totaal 37 trekkende Ooievaars gezien (in 2008: 138 ex.). Pleisteraars werden gezien in Kortrijk (10
ex. op 29.07), Bellegem (4 ex. op 01.08), Waarmaarde (10 ex. op 10.08), Avelgem (1 ex. op 18.08), Beveren-Leie (5 ex. op
23.08) en Harelbeke (6 ex. op 19.09).
ZWARTE OOIEVAAR. Op 27.07 landden 2 Zwarte Ooievaars in de bezinkingsbekkens te Avelgem. Ook werd een ZWtrekkende vogel gezien boven Zwevegem op 19.08. dzf,ddd
LEPELAAR. Een Lepelaar pleisterde van 27.07 tot 28.07 aan de Bergelenput in Gullgem. Er werden ook trekkers gezien boven
Ledegem (1 ex. op 30.07), Kortrijk (7 ex. op 09.09) en Harelbeke (3 ex. op 01.11). bam,cbr,randal,ntj,bur

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
KNOBBELZWAAN. Periodemaximum: 14 ex. aan het sas te Ooigem op 20.10. Op 18.10 vlogen 4 ex. voorbij aan ttp de
Geitenberg te Kooigem.
RIETGANS. Op 01.12 trokken 7 ex. over Anzegem en 27 ex. over Zwevegem. Op 30.12 doolde een groep in de mist en het
duister rond in de omgeving van de Kulak.
KLEINE RIETGANS. Op 09.11 en 14.11 vlogen resp. 6 en 3 ex. boven de Gavers. Op 01.12 trokken resp. 19 en 30 ex. over
Zwevegem. Vanaf 2004 wordt deze soort vaker (doch nog steeds zelden) in onze regio waargenomen. Wellicht geen toeval,
aangezien tijdens de jaren 1990 het aantal in Vlaanderen overwinterende Kleine rietganzen verdubbelde en ganzen tijdens de
trek wel eens ‘overshooten’.
KOLGANS. Er vlogen 202 ex. voorbij, verdeeld over 14 waarnemingen, dit tussen 10.10 (1 ex. voorbij ttp de Geitenberg) en
13.12 (12 ex. langs ttp de Gavers), met als grootste groep 78 ex. over Bellegem op 01.12. Voorts pleisterde een jonge vogel in
het Van Raemdonckpark te Kortrijk van 20.10 tot 22.10.
GRAUWE GANS. pleisteraars. 4 ex. te Bavikhove en 1 ex. langs de Schelde te Spiere op 17.10, 20 ex. op 09.12 in de Gavers en
13 ex. op 26.12 langs de Heulebeek te Ledegem.
trekkers. Een waarneming van een 20-tal overvliegende Grauwe ganzen op 09.08 te Avelgem buiten beschouwing gelaten (het
is niet duidelijk hoe dit te interpreteren valt), trokken tussen 17.09 (8 ex. over de Gavers) en 13.12 (15 ex. over de Gavers en
25 ex. over ttp de Geitenberg te Kooigem) 10.393 ex. over onze regio, een eerder middelmatig resultaat (12e van de laatste
27 jaar).
Beste dagen/periodes waren: 14.10 met 1.640 ex., 08.11 met 4.514 ex. waaronder 2.960 ex. over ttp de Geitenberg te
Kooigem (beste telpostdag) en 01.12 met 1.990 ex.
BERGEEND. Nadat de soort na 13.08 niet meer in de regio gezien werd (ze gaan ruien aan de Nederlandse en Duitse kust),
dook ze terug op in de Gavers op 27.09 (2 ex.). Voorts waren er nog enkele losse najaarswaarnemingen: 1 ex. op 17.10 te
Moorsele, op 29.10 ook een vogel in de Gavers en tenslotte 1 ex. te Wevelgem op 11.11.

SMIENT. Waarnemingen die wellicht met pleisterende doortrekkers te maken hadden: 7 en 1 ex. in de Gavers op 12 en
13.09, 1 ex. in Bergelen op 15.10 en 1 ex. in de Gavers op 30.10.
WINTERTALING. Dook terug in onze regio op per 13.07 (1 ex. te Spiere-Warcoing). Daarna werd er op 19.07 nog een vogel
gezien aan de Gavers en vanaf begin augustus werden dan regelmatig Wintertalingen waargenomen, met als periodemaximum
94 ex. overvliegend te Waarmaarde (door jagers opgestoten aan een bekken aan de elektriciteitscentrale te Ruien) op 07.11.
PIJLSTAART. Werd enkel in de Gavers waargenomen: 13 ex. op 07.10 en 1 ex. op 10.10 en 14.10.
ZOMERTALING. Er werden enkel Zomertalingen waargenomen in het Scheldegebied (3 ex. te Avelgem op 28.07) en in de
Gavers (4 ex. op 06.09).
SLOBEEND. Buíten de Gavers (vanaf 21.07, max. 13 ex. op 01.11) en Bergelendomein (vanaf 05.09, max. 7 ex. op 10.09),
werden enkel te Spiere-Warcoing (resp. 1 en 3 ex. op resp. 02.08 en 09.08), Waarmaarde (3 ex. op 07.11), Aalbeke (2 ex. op
de vijver aan houtimport Vandecasteele op 09.11) en Ledegem (11 ex. langs de Heulebeek op 30.11) Slobeenden opgemerkt.
TAFELEEND. 3 ex. trokken naar Z op 30.09 te Zwevegem. Periodemaximum: 135 ex. op 22.11 aan de Gavers.
WITOOGEEND. Op 07.09 zat een v. op de oude Kleiput langs de Beerbosstraat te Sint-Denijs, waarnaast 1 tot 4 ex.
gedurende de volledige duur van de periode present waren op de Gaverplas.
KUIFEEND. Periodemaximum: 176 ex. op 17.10 aan de Gavers. gou.
BRILDUIKER. Tussen 13.08 en 17.08 pleisterden 2 ex. op de Gaverplas, waar op 31.10 ook 3 ex. aan de ttp voorbij trokken.
rbi,gou,xaj,bur,hoy,dirkbecuwe.

GROTE ZAAGBEK. Op 05.11 vlogen 2 ex. voorbij aan de Schelde te Spiere. benoitgauqie.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
Er werden 701 trekkende roofvogels gezien. Daarmee werd het najaar 2009 het zwakste najaar sinds 1996. Toch werd er vrij
veel getrekteld (aan de Gavers en aan de Geitenberg alleen al resp. 128 en 163 uur of resp. 35 en 5 % meer dan het najaar van
2008, toen er 1.330 overtrekkende roofvogels werden genoteerd). Er waren dit najaar echter geen echt goede roofvogeldagen
te bespeuren, en die heb je wel nodig wil je hoge totaalaantallen zien.
WESPENDIEF. pleisteraars. Na de zomer werd nog een plaatselijke vogel gezien op 04.09 te Kooigem, op 07.09 te Heule en
08.09 in de Gavers. ddd,aub,gou.
trek. Vanaf 20.07 (Ingooigem) tot 23.09 (Gavers) werd najaarstrek genoteerd : 22 ex. in totaal (record najaar 2008 : 129 ex.).
We ontvingen 2 juli-, 15 augustus- en 5 septembergegevens. Op 23.08 was de helft van de Wespendieven al gepasseerd.
RODE WOUW. pleisteraars. Op 18.10 werd een Rode Wouw gezien te Avelgem en Kooigem, op 20.10 te Bellegem, op 25.10
te Avelgem, op 26.10 te Sint-Denijs, op 27.10 te Ledegem en op 08.11 te Bavikhove. Wellicht hadden de waarnemingen van
Avelgem, Kooigem, Bellegem en Sint-Denijs grotendeels betrekking op hetzelfde dier.
trek. Vanaf 22.08 (Zwevegem) tot 08.11 (Anzegem) werden 20 overtrekkende Rode Wouwen geteld. Het werd dus een erg
goed najaar voor de soort (recordjaar 1999 : 22 najaarstrekkers). We ontvingen 1 augustuswaarneming. De rest passeerde in
de korte periode 15.10-08.11, waarvan 10 op 15.10 (o.a. 4 boven de Gavers).
BRUINE KIEKENDIEF. pleisteraars. De zomerslaapplaats te Sint-Denijs telde haar laatste bezoeker op 20.09 (juv.). Daarna
werden plaatselijke vogels enkel nog gezien op 06.10 (Bergelenput), 08.11 (Otegem) en een late vogel op 18.11 (Kortrijk).
rbi,cal,ntj.

trek. Van 06.08 (Bavikhove) tot 08.11 (Kooigem) werden 57 doortrekkers genoteerd (in 2008 : 273 ex.). Op 08.09 was de
helft van de Bruine Kiekendieven gepasseerd. 08 en 09.09 waren de beste trekdagen dit najaar met resp. 6 en 8 trekkers.
Merkwaardig was de waarneming van 3 doortrekkende Bruine Kiekendieven erg laat op het seizoen, op 08.11 aan ttp
Kooigem.

BLAUWE KIEKENDIEF. pleisteraars. Vanaf 22.10 (Sint-Denijs), maar vooral vanaf 13.11 (Bossuit) werd de soort weer
regelmatig gezien op het interfluvium. Vanaf 13.11 tot in de winter betrof het enkel een m.
trek : Er werden amper 6 doortrekkers genoteerd : 14.10 (Heule en Kooigem), 23.10 (Gavers en 2 ex. Kooigem) en 08.11
(Bavikhove).
GRAUWE KIEKENDIEF. Op 14.08 trok een Grauwe kiek over Kooigem, op 23.08 over Heestert en op 29.08 over Bossuit. Het
betrof telkens een juv. vogel. vac,dse,chw,ddd.
HAVIK. Op 25.09 vloog een jonge Havik naar ZW over Bellegem. Op 15.10 idem ditto over Zwevegem. In hoeverre het hier
echt over trekkers gaat, is moeilijk na te gaan. Gezien de vliegrichting werden ze toch als trekker gecatalogeerd.
SPERWER. trek. Van 07.08 (Anzegem) tot 09.11 (Zwevegem) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 153 doortrekkers
(in 2008 nog 315 ex., beste jaar was 2003 met 511 ex.).
Op 14.10 was de helft van de Sperwers gepasseerd.
De trek kwam goed op gang in de 2de decade van september (19 ex.), om te pieken in de 2de decade van oktober (62 ex.). Op
de telposten werden de beste dagen genoteerd in de Gavers op 14 en 20.10 (telkens 9 ex.) en in Kooigem op 14.10 (10 ex.),
20.10 en 25.10 (telkens 9 ex.).
BUIZERD. trek. Van 14.08 (Zwevegem) tot 12.11 (Moen) ontvingen we gegevens van 368 doortrekkers (zwakste jaar sedert
2000; in recordjaar 1999 zagen we 968 ex.). Op 14.10 was de helft van de Buizerds gepasseerd.
In de 2de decade van september was er een eerste piekje (38 ex.), maar de echte piek situeerde zich ook voor deze soort in de
2de decade van oktober (218 ex.), met als beste telpostdagen 14.10 (34 ex. ttp Geitenberg Kooigem) en 20.10 (20 ex. ttp. De
Gavers).
VISAREND. trek. We telden 8 doortrekkers : telkens 1 ex. op 04.08 (naar O boven Vichte), 05.08 (Kuurne), 31.08
(Zwevegem), 04.09 (Heule), 09.09 (Heestert en Kortrijk), 16 en 18.09 (Gavers).
TORENVALK. trek. Van 01.08 (Sint-Denijs) tot 25.10 (ttp Kooigem) ontvingen we trekgegevens van 20 ex. Het werd het
zwakste najaar sinds 1997. Beste najaar blijft 2005 met 107 ex.
Op 27.09 was de helft van de Torenvalken al gepasseerd. De trek was zeer gelijkmatig verdeeld over het najaar, met een klein
piekje tijdens de 2de decade van oktober (5 ex.).
ROODPOOTVALK. Op 02.09 vloog een jonge vogel (1ste kalenderjaar) noordwaarts over Zwevegem. ddd.
SMELLEKEN. pleisteraars. Op 09.10 werd een jagend Smelleken opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk.
trek. Van 04.10 (2 ex. aan ttp Kooigem) tot 29.10 (Vichte) werden 10 doortrekkende Smellekens gezien. Het werd dus een
zeer rustig jaar voor deze soort, het zwakste sinds 1996 (top waren 2005 (62 ex.) en 2004 (49 ex.)).
Op 10.10 was de helft van de Smellekens gepasseerd. De beste telpostdag werd beleefd aan ttp Kooigem (3 ex. op 20.10).
BOOMVALK. pleisteraars. De soort werd nog vrijwel dagelijks gezien tot 19.09. Daarna hebben we enkel nog een waarneming
van een plaatselijke vogel op 04.10 te Kooigem en op 09.10 in de Gavers. Very special was de uiterst late najaarswaarneming in
december : een adulte vogel aan het Preshoekbos te Aalbeke-Marke. Dit was met voorsprong de laatste voor Vlaanderen dit
jaar. De voorlaatste werd op 31.10 gezien in de voorhaven van Zeebrugge. fey,dse,gou,bur,dey.
trek. Van 26.07 (Kooigem) tot 09.10 (Gavers) werden 17 trekkende Boomvalken gezien (zwakste jaar sinds 1999; recordjaar
was 2000 met 61 ex.).
Op 08.09 was de helft van de Boomvalken gepasseerd. De beste dagen waren 08 en 19.09 (telkens 4 ex., op 19.09 alle aan ttp
Kooigem).
SLECHTVALK. pleisteraars. De soort werd regelmatig gezien goed verdeeld over het gebied gelegen ten oosten van de R8
(ring Kortrijk) en de baan Kortrijk-Doornik.
trek. Van 07.09 (Gavers) tot 28.11 (Heule) werden 14 doortrekkende Slechtvalken gezien, waarmee najaar 2009 toch het 6de
beste van de laatste kwarteeuw werd.
Op 14.10 was de helft van de Slechtvalken gepasseerd. Op twee dagen werden meerdere trekkers gezien : 14.10 (2 ex. aan ttp
De Gavers) en 20.10 (1 ex. aan ttp De Gavers en ttp Kooigem).
VELDUIL. Pleisterende Velduilen werden gezien in Sint-Denijs op 17.09 en te Zwevegem op 16.11. Trekkers werden

genoteerd in Zwevegem (30.10), Harelbeke (31.10) en Kooigem (08.11). ddd,gou,dse,vag,fey
KERKUIL. Er werden Kerkuilen gezien te Harelbeke (11.10), Heestert (16.10) en Vichte (20.11). Er werd ook een
verkeersslachtoffer gevonden, te Wevelgem (27.09). hoy,chw,vac,Johan Devos
BOSUIL. Er waren waarnemingen in Sint-Denijs (tot 2 ex. roepend op 01.09), Bossuit (1 ex. op 14.09), Harelbeke (2 ex. op 21
en 22.09), Bellegem (1 ex. op 20.10), Anzegem (1 ex. op 29.10) en Deerlijk (1 ex. op 28.11). ddd,dby,dea,matthias depoorter,norbert
desmet, dse

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS (free)
PORSELEINHOEN. Op 03.09 foerageerde een Porseleinhoen op de slikplaat aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Hier was ook
een ringvangst. ddd,dmm
WATERRAL. Waterrallen werden gezien of gehoord aan de Oude Leies te Bavikhove (max. 2 ex. op 13.09), Wielsbeke (1 ex.
op 13.09) en Kuurne (2 ex. op 04.11) , de Gavers te Harelbeke (max. 4 ex. op 10.10) en het Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex.
op 14.10 en 23.10), gou,cbr,ddd, e.a.

STELTLOPERS (dirk)
SCHOLEKSTER. Een geïsoleerde najaarswaarneming: op 08.09 trok een vogel langs ttp de Gavers.
KLUUT. Najaarswaarnemingen zijn eerder zeldzaam in onze regio. Op 31.07 pleisterde een vogel in de Gavers en op 22.08
vloog een vogel naar W over Ingooigem. hoy,dee.
KLEINE PLEVIER. Op 09.09 pleisterde een Kleine plevier aan de Bekaertcoupure te Avelgem. dzf.
BONTBEKPLEVIER. Op 14.10 was een vogel aanwezig aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing.
GOUDPLEVIER. pleisteraars. Resp. 2 ex aan het vliegveld te Moorsele op 17.10, 4 en 52 ex. langs de A19 te Menen op 08.11
en 22.11, 30 ex. op 18.11 alsook 18 ex. op 20.11 en 21.11 langs de A19 te Gullegem en 40 ex. langs de Wevelgemstraat te
Ledegem op 30.11. sel,rbi.
trekkers. Resp. 4, 12, 4, 39 en 51 ex. op 12.09, 04.10, 10.10, 31.10 en 08.11 over ttp de Geitenberg te Kooigem, 23 ex. op
17.10 te Helkijn, 20 ex. op 08.11 en 20.12 te Sint-Denijs, 2 en 1 ex. op 04.10 en 31.10 over ttp de Gavers, 4 ex. te Moorsele
op 31.10 en 1 ex. op 31.12 te Avelgem.
ZILVERPLEVIER. Op 05.09 vlogen 2 ex. naar ZW over Helkijn.
KIEVIT. Op 31.10 trokken 4.309 ex. over ttp de Geitenberg te Kooigem, een record (vorig record: 2.252 ex. over Heestert
op 22.10.1988). dse.
BONTE STRANDLOPER. Op 13.09 pleisterde een 1e KJ vogel aan de Bekaertcoupure te Avelgem en op 10.11 pleisterden 3
ex. aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing. dzf,div.
KEMPHAAN. Op 07.07 en 09.07 vloog telkens 1 ex. over de Gavers te Harelbeke. gou,bur.
BOKJE. Op 20.09 zat een vogel in een gracht te Sint-Denijs, op 10.10 vloog een vogel voorbij te Bavikhove, op resp. 14.10 en
23.10 waren resp. 1 en 2 ex. aanwezig aan Keibeekbekken te Kortrijk, op 04.11 werden 2 ex. opgestoten aan het Kulakbekken
te Kortrijk en op 05.11 werd 1 ex. gezien aan Kasselrijbeekbekken te Vichte. Op 11.10 vloog een vogel over ttp Bavikhove
Hulste.
WATERSNIP. Op 28.07 werd de eerste echte najaars-Watersnip in het Scheldegebied te Avelgem gezien, waarna de soort
veelvuldig werd waargenomen met als periodemaximum 47 ex. aan het vliegveld te Moorsele op 17.10.

HOUTSNIP. De eerste Houtsnip werd op 21.10 aan de Gavers gezien. Daarna volgden nog waarnemingen van 2 overvliegende
vogels: telkens 1 ex. te Bissegem op 05.11 en te Zwevegem op 08.11. dkj,ntj,ddd.
REGENWULP. Tussen 07.07 (3 ex. over de Gavers) en 31.08 (1 ex. over Sint-Denijs) werden 24 waarnemingen van
overtrekkende vogels verricht (in totaal 36 vogels). Grootste groep: 5 ex. over Kuurne op 15.08.
WULP. Werd enkel overvliegend waargenomen en wel op resp. 19.06 (4 ex. te Sint-Denijs en 1 ex. aan de Gavers), 24.06 (1
ex. over resp. Keibeekbekken te Kortrijk en de Gavers), 30.08 (1 ex. over Keibeekbekken te Kortrijk), 25.09 (1 ex. te SintDenijs), 09.10 (2 ex. over de Gavers), 31.10 (3 ex. langs ttp de Geitenberg te Kooigem) en resp. 07.11 en 09.11(resp. 1 en 3
ex. over de Gavers).
ZWARTE RUITER. Op 08.11 trok een vogel naar ZW over de Gavers. bur, gou.
TURELUUR. pleisteraars. Telkens 1 ex. werd waargenomen resp. op 15.07, 28.07, 29.07 in het Scheldegebied te Avelgem en
op 03.08 pleisterde een vogel aan Kasselrijbeekbekken te Vichte. trekkers. Op 09.07 trok een vogel naar Z aan de Schelde
te Spiere en op 01.09 vloog een vogel naar ZW aan de Gavers.
GROENPOOTRUITER. pleisteraars. Werd enkel aan de bekkens te Spiere-Warcoing pleisterend waargenomen, met 1 ex. op
13.08, 16.08 en 11.10. div.
trekkers. Resp. 9, 6 en 2 ex. vlogen over ttp de Geitenberg op resp. 14.08, 23.08 en 25.09 en resp. 1 en 2 ex. over resp.
Kortrijk en de Gavers op resp. 18.08 en 01.09. fey,dby,dse,gou,e.a.
WITGAT. 1e Najaarswaarneming: 1 ex. op 30.05 aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing.
BOSRUITER. Er pleisterden resp. 1, 2,1 en 1 ex. aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing op resp. 13.07, 06.08, 09.08 en
13.08 en op 25.07 trok een vogel naar ZW over de Gavers. div,gou.
OEVERLOPER. Werd frequent waargenomen tussen 01.07 en 01.10, met heel af en toe ook (’s nachts) overtrekkende vogels.
Er pleisterden maximaal 45 ex. te Spiere-Warcoing op 16.08.

MEEUWEN, STERNS (dirk)
ZWARTKOPMEEUW. Er bereikten ons waarnemingen resp. uit Spiere (1 ad. langs de Schelde op 25.07), de Gavers ( 1e KJ op
30.07 en 03.09), Zwevegem (1e KJ op 03.09) en Kortrijk (1e KJ naar N op 23.10). ddd,chw,rbi,dmm.
DWERGMEEUW. Op resp. 13.10 en 16.10 werden resp. 2 en 1 ex. gespot boven de Gaverplas. dkj.
GEELPOOTMEEUW. De 1e juveniele Geelpootmeeuw werd op 15.07 gezien aan de vijver bij houtimport Vandecasteele te
Aalbeke. Daarna werden tijdens de beschreven periode regelmatig Geelpootmeeuwen gemeld uit het Scheldegebied en de
Gavers.
GROTE BURGEMEESTER. Op 04.10 trok een adulte vogel voorbij aan ttp de Geitenberg te Kooigem.
Het betrof de 10e waarneming van deze soort in onze regio. dse,fey,ntj.
VISDIEF. Tussen 11.06 en 06.07 waren Visdiefjes aanwezig in de Gavers (max. 5 ex. op 26.06), waar de soort terug verscheen
tussen 30.07 en 12.08 (1 à 3 ex.).
ZWARTE STERN. Op 26.06 pleisterden 2 ex. aan de Gavers, waarna er daar nog 1 ex. op 07.08 gezien werd en waar tenslotte
nog dagelijks 1 à 3 ex. pleisterden tussen 27.08 en 06.09. Op 30.07 trok een vogel naar Z over Kortrijk.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)

IJSVOGEL. Er werden IJsvogeltjes gezien in de Gavers (max. 2 ex. op 08.11), de Oude Leie en de Groene Long te Kuurne, te
Avelgem , aan het Sas in Ooigem, te Wevelgem, aan de Oude Leie in Desselgem, het Oud Kanaal te Moen en aan het
Keibeekbekken te Kortrijk.
DRAAIHALS. Draaihalzen werden dit jaar opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk ( 1 ex. op 22.08) en te Sint-Denijs (1
ex. van 04.09 tot 05.09). Er waren ook ringvangsten te Kortrijk (tot 3 ex. samen op 23.08) en in Heestert (1 ex. op 06.09).
dmm,ddd,chw,cll

KLEINE BONTE SPECHT. Op 30.11 werd een vrouwtje Kleine Bonte Specht gezien in de Gavers. gou
MIDDELSTE BONTE SPECHT. In Zwevegem werd op 13.11 een Middelste Bonte Specht waargenomen. Het betreft het zesde
gegeven in Zuid-West-Vlaanderen. ddd
HOP. Op 31.10 werd een Hop waargenomen in Bellegem. for

ZANGVOGELS (dieter)
BOOMLEEUWERIK. In de periode van 09.10 (3 ex. over de Gavers te Harelbeke) tot 19.11 (4 ex. over Vichte) werden
trekkende Boomleeuweriken genoteerd. De beste dag voor de soort was 20.10 met 86 ex. over ttp. De Gavers te Harelbeke
en meteen ook goed voor een nieuw telpostrecord. gou,bur,vac,dkj,sxj,Vera Dhaene,Johan Foutreyn,Marijke Decoster.
VELDLEEUWERIK. Het hoogste aantal ZW-trekkende Veldleeuweriken werd genoteerd op 20.10 met 1337 ex. over ttp. De
Gavers en 1705 ex. over ttp. Geitenberg te Kooigem op 08.11.
STRANDLEEUWERIK. Op 20.10 werd een Strandleeuwerik waargenomen boven ttp. De Gavers. Het is slechts de tweede keer
dat de soort wordt waargenomen in onze regio, de vorige waarneming dateert al van 04/11/1928 te Waregem. dkj,gou.
GROTE PIEPER. Op 14.10 werd een Grote pieper op trek gezien te Zwevegem. ddd.
DUINPIEPER. Op 08.09 werd een trekker waargenomen aan De Gavers te Harelbeke en op 13.09 was 1 ex. aanwezig aan het
Keibeekbekken te Kortrijk. gou,bur,def,Johan Foutreyn,ddd.
BOOMPIEPER. In de periode van 09.08 (1 ex. aan Keibeekbekken te Kortrijk) tot 02.10 (3 ex. over ttp. De Gavers te
Harelbeke) werden een 25-tal ex. waargenomen.
GRASPIEPER. De hoogste dagtotalen werden genoteerd op 04.10 over ttp. Geitenberg te Kooigem (1158 ex.), op 09.10 over
het Keibeekbekken te Kortrijk (595 ex.) en op 11.10 over ttp. Beurtemolen te Heule (1082 ex.). dse,fey,ntj,Bram,Rik S.,ddd,dse.
GELE KWIKSTAART. Op 08.09 werden 20 ex. genoteerd over ttp. Geitenberg te Kooigem. De laatste Gele kwikstaart van het
najaar werd genoteerd op 08.11 in de Gaverbeekse Meersen te Zulte. ntj,Peter Depodt.
GROTE GELE KWIKSTAART. Een 35-tal ZW-trekkende Grote gele kwikstaarten werd waargenomen in de periode van 09.09
(1 ex. te Heestert) tot 11.11 (1 ex. te Aalbeke). chw,rbi.
GEKRAAGDE ROODSTAART. Op 16.07 werd een juveniel waargenomen te Avelgem. Van 21.08 (1ex. te Aalbeke) tot 10.10 (1
w. te Kooigem) werden nog 7 ex. waargenomen. Op 06.09 was er ook nog een ringvangst van 2 mannetjes te Heestert.
dzf,der,Frederic Piesschaert,ddd,gou,dse,chw.

PAAPJE. Paapjes werden gezien van 06.08 (2 ex. te Sint-Denijs) tot 20.09 (2 ex. te Sint-Denijs). Opnieuw vonden de meeste
waarnemingen plaats in de ruime regio rond Sint-Denijs, o.a. 6 ex. op 16.08 en 10 ex. op 29.08. Op 05.09 werd 1 ex.
opgemerkt te Moorsele en op 11.09 ook 1 ex. te Menen. ddd,dby,sel.
ROODBORSTTAPUIT. Telkens 1 ex. werd opgemerkt op 05.08 te Sint-Denijs (juveniel), op 06.10 te Harelbeke en op 25.10 te

Otegem. cll,dkj,cat.
TAPUIT. De soort werd gezien van 02.08 (1 ex. te Sint-Denijs) tot 08.10 (1 ex. te Sint-Denijs). De grootste groepen
pleisteraars werden waargenomen te Zwevegem (7 ex. op 17.09) en te Wevelgem (6 ex. op 18.09) . ddd,sel.
BEFLIJSTER. ZW-trekkende Beflijsters werden waargenomen te Ledegem ( 2 ex. op 11.10), te Harelbeke (1 ex. op 23.10 en 4
ex. op 31.10) en te Vichte (1 ex. op 31.10). dse,gou,dkj,def,ddf,bur,cbr,alp,vac.
KRAMSVOGEL. De beste dag was voor tpp. De Gavers en was goed voor 321 ex. op 02.11.
ZANGLIJSTER. Het hoogste aantal trekkers (465 ex.) werd genoteerd op 11.10 over ttp. De Gavers te Harelbeke.
KOPERWIEK. De beste dag was 31.10 met 1621 ex. voor ttp. Geitenberg en 1316 ex. voor ttp. De Gavers.
CETTI’S ZANGER. Vanaf 13.10 was 1 ex. aanwezig in de Gavers te Harelbeke. dkj.
SPRINKHAANZANGER. Op 09.08 en 20.09 was 1 ex. aanwezig aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Becuwe Dirk,ddd.
SNOR. De soort was aanwezig in het Keibeekgebied te Zwevegem op 27.08. dmm.
WATERRIETZANGER. In de periode van 01.08 tot 26.08 werden 19 ex. van deze bedreigde vogelsoort geringd in het
Keibeekgebied te Zwevegem. dmm.
BOSRIETZANGER. Op 06.09 was er nog een ringvast te Heestert. chw.
KLEINE KAREKIET. De soort werd nog opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk op 20.10. ddd.
BRAAMSLUIPER. Op 06.09 was er een ringvangst van 3 ex. te Heestert en op 27.09 was nog 1 ex. aanwezig in het
Keibeekbekken te Kortrijk. chw,ddd.
VUURGOUDHAAN. De soort was aanwezig in de Gavers te Harelbeke vanaf 06.09 en op 29.10 werden daar 5 ex.
waargenomen. gou.
BONTE VLIEGENVANGER. De soort werd waargenomen te Zwevegem op 11.07, 16.07 en 28.07. Op 29.08 was 1 ex. aanwezig
in Natuurtuin Desloovere te Kortijk en op 03.10 was nog 1 ex. aanwezig te Zwevegem. ddd,gou.
BUIDELMEES. Op 09.10 werden 5 ex. opgemerkt over ttp. De Gavers te Harelbeke. Mogelijks keerden de vogels terug en
werden ze op 11.10 opnieuw opgemerkt over de ttp. in gezelschap van een 6e ex. Op 27.10 was 1 ex. te zien aan de
villaplasjes.
WIELEWAAL. Op 03.08 werd in het Scheldegebied te Avelgem een ZW-vliegend ex. opgemerkt. dzf.
KLAPEKSTER. Op 20.10 was een vogel aanwezig in het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd.
KAUW. De hoogste dagtotalen werden gescoord op ttp. Geitenberg te Kooigem op 14.10 (1320 ex.) en 20.10 (867 ex.), en op
ttp. De Gavers op 14.10 (381 ex.), 15.10 (535 ex.) en op 20.10 (484 ex.).
SPREEUW. De beste dag voor de soort was 08.11 met 6931 ex. over ttp. Geitenberg te Kooigem. dse,fey,rbi,vac,lid,Bram.
VINK. De hoogste aantallen werden geteld over ttp. De Gavers te Harelbeke op 23.10 (1822 ex.) en over ttp. Geitenberg te
Kooigem op 25.10 (1585 ex.).

EUROPESE KANARIE. Trekkers werden waargenomen over ttp. De Gavers, telkens 1 ex. op 02.10 en 08.11 en over ttp.
Geitenberg te Kooigem op 18.10 (2 ex.).
PUTTER. Het regiotrektelrecord voor deze soort werd verbroken op 11.10 op ttp. De Gavers te Harelbeke : 65 ex.
KNEU. De beste dagen voor de soort waren 14.10 met 225 ex. en 18.10 met 224 ex. over ttp. Geitenberg te Kooigem.
KLEINE BARMSIJS. Trekkers werden waargenomen op 28.10 te Sint-Denijs en op 08.11 te Kooigem (telkens 1 ex.). Pleisteraars
werden opgemerkt te Harelbeke op 05.11 en te Ledegem op 09.11. cll,dse,fey,Bram,vac,rbi,lid,gou,Luc Deblauwe.
KRUISBEK. Van 05.07 (7 ex. over De Gavers te Harelbeke) tot 23.10 (1 ex. over Vichte) werden 26 ZW-trekkende
Kruisbekken waargenomen waaronder o.a. 6 ex. over ttp. Geitenberg te Kooigem op 17.10. gou,ber,dee,dse,fey.
GOUDVINK. Een trekker werd opgemerkt op ttp. De Gavers te Harelbeke op 31.10. Pleisteraars werden gezien te Anzegem
(1 ex. op 28.10)en in De Gavers te Harelbeke (1 ex. op 18.11). gou,dkj,dlf.
APPELVINK. 4 ex. vlogen over ttp. De Gavers op 04.10. gou,bur,dkj,dlf,van,cbr,alp,xlp,Louis Lagae.
IJSGORS. Op 21.11 vloog 1 ex. over Heestert. chw.
ORTOLAAN. Op 12.09 werd 1 ex. opgemerkt over ttp. Geitenberg te Kooigem. dse,vaj.
RIETGORS. Het telpostrecord van ttp. De Gavers en tevens het regiorecord werd verbeterd op 23.10 en is nu goed voor 70
ex. gou,dkj,dlf,ddf,bur,cbr,alp.
GRAUWE GORS. Op 18.10 was een pleisteraar aanwezig te Zwevegem. ddd.
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Trektellingen najaar 2010
Er worden bij normale weersomstandigheden vrijwel elk weekend en in geval van een goede
trekvoorspelling ook tijdens de week één of meerdere telposten bezet van in juli 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.
• Bavikhove (vanaf oktober als de maïs verdwenen is) : 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 (0476/65.00.50)
• Harelbeke : aan de molen van de Gavers; verantwoordelijke Filip Goussaert (0476/26.06.58)
• Kooigem : op de Geitenberg (Geitenbergstraat), bereikbaar via de Doornikserijksweg : net ten zuiden
de
van Bellegembos de 3
straat links (Verloren Hof), zandweg rechts is de Geitenberg;
verantwoordelijken Emmanuel Desmet (0499/19.89.49), Yves De Bosscher (0478/23.12.33) en Yann
Feryn (0495/21.57.72)
Op de website van de Vogelwerkgroep (vwg.natuurkoepel.be) kun je meer details lezen over onze
telposten.

