VOGELS IN ONZE STREEK
Winter 2008-2009
en waarnemingen van 1 december 2008 tot 28 februari 2009
Een uitzonderlijke winter werd het niet voor de vogels, maar we mochten toch Parelduiker noteren. In de
Gavers werden tot 3 Roerdompen opgemerkt en we ontvingen enkele waarnemingen van Rietganzen.
Ook werden er weer Rotganzen gezien en het eerste regiogegeven van Roodhalsgans werd
doorgestuurd. Er pleisterden enkele Kroon- en Witoogeenden. Wintertalingen, Tafeleenden en Canadese
Ganzen werden geteld in nooit geziene aantallen. Er werd een slaapplaats voor Blauwe Kiekendief
ontdekt, er overwinterde een Cetti’s Zanger en er werd een IJsgors opgemerkt. Doordat het een langere
periode erg koud bleef, mochten we nogal wat Wulpen en Houtsnippen opschrijven.
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 aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 te 8500 Kortrijk (0498/90.92.90),
vwg@natuurkoepel.be. Als je over een pc beschikt, kun je je losse gegevens intikken op www.waarnemingen.be. Een
handleiding hiervoor vind je op het natuur-forum (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-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).

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free)
PARELDUIKER. Op 02.11 werd een opvliegende Parelduiker gezien boven de Gaverplas. Ook op 26.11 werd hier een
pleisterende Parelduiker opgemerkt. Geen van beide dieren bleef langer dan één dag. gou,dkj.
DODAARS. Het hoogste aantal Dodaarsjes werd geteld op de Gaverplas te Harelbeke (55 ex. op 13.12). gou.
FUUT. Op 12.12 werden 45 Futen geteld in de Gavers te Harelbeke. Dirk Becuwe.
ROODHALSFUUT. Tussen 05.11 en 16.11 pleisterde een eerste kalenderjaar Roodhalsfuut in de Gavers te Harelbeke.
dkj,Nico Geiregat,gou,e.a.

AALSCHOLVER. Op de aalscholverslaapplaatstelling van 17.01 werden dit jaar 341 Aalscholvers geteld in de Gavers te
Harelbeke. Het aantal overwinterende Aalscholvers zit in de lift. De voorbije jaren werden 321 ex. (2008), 293 ex. (2007)
en 190 ex. (2006) geteld. gou.

REIGERS (free)
GROTE ZILVERREIGER. Grote Zilverreigers werden gezien in Avelgem (1 ex. op 30.12 en 1 ex. op 03.02), te Hulste (1 ex.
op 02.01), in de Gavers te Harelbeke (2 ex. overvliegend op 30.12 en 1 ex. op 27.02) en in Bavikhove (1 ex. van 13.02 tot
14.02). dzf,dkj,cbr,cbf,huj,ber.
ROERDOMP. De hele winter lang werd regelmatig een Roerdomp gezien in de Gavers, met als uitschieter 12.01, toen 3
exemplaren aanwezig waren.
OOIEVAAR. Van 28.12 tot 03.01 werd dagelijks een Ooievaar gezien in de buurt van het Van Raemdonckpark te Kortrijk.
gou,meg,cbr,ber.

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)

KNOBBELZWAAN. Wintermaxima: 17 ex. aan het sas te Ooigem en 11 ex. op de Schelde te Bossuit op 04.01, 15 ex. op
de Leie te Harelbeke op 15.01 en 11 ex. op de Leie te Kuurne op 22.01.
RIETGANS. Op 04.01 vlogen 30 (waarschijnlijke) Rietganzen over de Gavers, waar op 09.01 nog eens 28 ex. noordwaarts
overvlogen. Op 26.01 vlogen ook nog 11 ex. naar noord te Zwevegem.
KOLGANS. Op 27.12, 04.01 (Gavers) en 07.01 (overvliegend te Kortrijk) werd een Kolgans opgemerkt (steeds dezelfde
vogel?). Blijkbaar was er ook wat koudetrek richting zuidwest: 50 ex. te Kortrijk op 03.01 en 11 ex. over de Gavers op
04.01. stephenboddington,gou,alp,chw,rbi,ber.
GRAUWE GANS. Op 09.01 vlogen 65 ex. naar zuidwest te Ingooigem. dee.
Andere waarnemingen lijken betrekking te hebben op enkele verwilderde vogels die in de regio ronddolen.
CANADESE GANS. Op 31.12 zaten maar liefst 315 ex. aan het sas te Ooigem, meteen ook de grootste concentratie ooit
in onze regio opgetekend. gou.
ROTGANS. Op 09.01 trokken 3 ex. naar west over Zwevegem, goed voor het 14e regiogegeven. Zo ongeveer om de 3
jaar wordt deze soort in onze regio waargenomen.
ROODHALSGANS. BAHC Een nieuwe soort voor onze regio: op 12.02 stak een Roodhalsgans samen met 10 noordwaarts
trekkende Grauwe ganzen de Schelde over te Bossuit. Deze soort overwintert vnl. aan de Zwarte Zee-kust in Oekraïne,
Bulgarije en Roemenië. Aangenomen wordt dat het merendeel van de vogels die 's winters in Nederland en ook
(sporadisch) in België wordt waargenomen wilde vogels zijn, omdat de wintergegevens niet door zomermeldingen worden
gevolgd. Of dít hier een wilde vogel betrof, is maar zeer de vraag (misschien relevant in deze optiek: op 31 oktober jl. werd
te Havinnes een (ook met een langstrekkende groep Grauwe ganzen meevliegende) Roodhalsgans gezien, d.i. op minder
dan 15 km van Bossuit). ddd.
BERGEEND. Tijdens de voorbije winter werden Bergeenden opgemerkt aan Bergelen (2 ex. op 14.12 en later 1 - 5 ex.
vanaf 02.01 tot einde periode), in de Gavers (1 - 2 ex. tussen 06.01 en 22.02), in de Heulebeekmeersen te Ledegem (2 - 5
ex. tussen 05.12 en 07.12 en later vanaf 24.01 tot einde periode 1 - 7 ex. ), in het Scheldegebied (vanaf 11.01 tot einde
periode, 1 - 32 ex.) en in het Leiegebied (vanaf 21.12 tot einde periode, meestal 1 - 3 ex., max. 13 ex. te Wielsbeke op
09.01) en aan de Vijverdam te Waregem (1 ex. op 13.02).
CAROLINA-EEND. Resp. van 30.12 tot 17.01 en op 17.01 zat een m. resp. aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing
en langs de Spierebeek te Spiere. chw,div.
MANDARIJNEEND. Werd gezien aan Kulakbekken te Kortrijk (1 m. op 19.12), in de Gavers (1 m. tussen 13.12 en 04.01),
op de Schelde te Helkijn (1 v. op 04.01) en op het kanaal te Kortrijk (1 m. op 09.01).
SMIENT. Werd naar goede gewoonte genoteerd in de Gavers (decembermax. 107 ex. op 21.12, januarimax. 149 ex. op
02.01 en februarimax. 102 ex. op 21.02) en op Bergelenput (max. 73 ex. op 13.12, daarna dalende aantallen, met als
januarimax. 41 ex. op 03.01 en als februarimax. 29 ex. op 15.02). Voorts kwamen ook waarnemingen binnen uit het
Scheldegebied (bv. 15 -tal ex. tussen 01.01 en 11.01 op de Schelde te Bossuit en 10 ex. in de Scheldemeersen te Avelgem
op 25.01), Ledegem (vanaf 07.12 tot 12.02 in de Heulebeekmeersen, max. 12 ex. op 23.01) en Marke (1 v. op Kleiput
Pontestraat op 17.12).
KRAKEEND. Grootste concentraties. Scheldegebied: 26 ex. aan de bekkens te Escanaffles op 23.12, 13 ex. in de zwaaikom
te Bossuit op 31.12, 37 ex. resp. in de jachthaven te Kerkhove op 04.01 en te Spiere op 11.01, 25 ex. te Helkijn op 17.01,
48 ex. in de Scheldemeersen te Avelgem op 25.01 en 59 ex. aan de bekkens te Spiere-Warcoing op 14.02, kanaal BossuitKortrijk: 17 ex. te Moen op 03.02, de Gavers: 57 ex. op 24.02, Leiegebied: 62 ex. te Beveren-Leie en 32 ex. te Desselgem
op 31.12, 36 ex. te Wevelgem op 02.01, 12 ex. te Kuurne op 09.01, 22 ex. te Bavikhove, 30 ex. te Menen en 36 ex. te
Harelbeke op 10.01 en 85 ex. aan het sas te Ooigem op 11.01, Kleipunt Pontestraat te Marke: 16 ex. op 27.01, Bergelen:
34 ex. op 30.01, Heulebeekmeersen Ledegem: 30 ex. op 14.02.

WINTERTALING. Er werden nogal wat Wintertalingen waargenomen. Meest in het oog springend: 96 ex. in Bergelen op
21.12, 173 ex. in de Gavers op 31.12 (hoogste concentratie ooit voor onze regio), 82 ex. in de Heulebeekmeersen te
Ledegem op 24.01 en 70 ex. in de Scheldemeersen te Avelgem op 25.01.
PIJLSTAART. Wintergegevens: 2 ex. op 06.12, 07.12 en 24.01 in de Heulebeekmeersen te Ledegem, 1 ex. in de Gavers op
14.12, 23.12, 01.01 en aldaar nog 3 ex. op 06.01, 2 ex. aan Bergelenput op 02.01, 03.01 en 30.01 alsook 1 ex. op 04.01, 2
m. op de Leie te Menen op 10.01, 1 v., resp. 2 m. + 2 v. aan de bekkens te Spiere-Warcoing op resp. 17.01 en 04.02, 1 m.
in de Scheldemeersen te Avelgem op 24.01 en tot slot nog 1 ex. van 01.02 tot 03.02 op de vijver aan houtimport
Vandecasteele te Marke-Aalbeke. rbi,sel,gou,alp,ddd,meg,thijscalu,dey,chw.
SLOBEEND. Er bereikten ons waarnemingen uit de Gavers (resp. 2, 1, 8, 10, 1, 3 en 3 ex. op resp. 12.12, 28.12, 30.12,
02.01, 03.01, 19.01 en 14.02), Bergelenput (resp. 7, 8, 2, 1 en 3 ex. op resp. 13.12, 14.12, 04.01, 24.01 en 30.01), de
Heulebeekmeersen te Ledegem (6 ex. op 07.12), het Scheldegebied (3 ex. op 20.12 en 24.01 aan Waarmaardecoupure, 1
ex. overvliegend te Spiere op 30.12, 1 m. aan de jachthaven te Kerkhove op 11.01 en 01.02, resp. 5 ex. en 2 ex. in de
Scheldemeersen te Kerkhove op 19.01 en 22.01, 1 ex. aan de bekkens te Escanaffles op 03.12 en 11.12 en resp. 3 m. en 1
m. in de Scheldemeersen te Avelgem op resp. 24.01 en 15.02), de Leie te Bavikhove (2 ex. op 01.01) en op de vijver aan
houtimport Vandecasteele (1 ex. op 02.02).
KROONEEND. Er werden tijdens de voorbije winter Krooneenden opgemerkt (dat gebeurt bijlange niet tijdens elke
winter): resp. 2 m. + 1 v.,1 m., 1 m. en 1 v. in de Gavers op resp. 01.01, 06.02, 07.02 en 21.02, voorts 2 m. op de Leie te
Harelbeke op 03.01 en tenslotte 1 v. in het Scheldegebied tussen 04.01 en 15.02 (eerst aan de zwaaikom op de Schelde te
Bossuit, later vóór de kade te Avelgem). gou,meg,ber,lucteugels,guidominnaert,alp,cll,ddd,chw,mad.
TAFELEEND. Vermeldenswaardige concentraties uit de voorbije winterperiode: de Gavers met als decembermax. 370 ex.
op 30.12, januarimax. 719 ex. op 24.01 (de grootste concentratie ooit voor onze regio!) en februarimax. 522 ex. op 14.02,
het sas te Ooigem met 245 ex. op 11.01 en 130 ex. op 04.02 en de zwaaikom te Bossuit met 151 ex. op 31.12, 293 ex. op
18.01 en 366 ex. op 01.02.
WITOOGEEND. In de Gavers vertoefden gedurende de hele periode nog steeds 1 tot max. 3 Witoogeenden. Daarnaast
was telkens een m. aanwezig aan de bekkens te Escanaffles op 13.12 en aan de zwaaikom te Bossuit op 31.12, 09.01, 16.01,
17.01 en 01.02.
KUIFEEND. Vermeldenswaardige concentraties uit de voorbije winterperiode: Gavers, met als decembermax. 352 ex. op
30.12, januarimax. 237 ex. op 17.01 en februarimax. 214 ex. op 14.02, het sas te Ooigem met 160 ex. op 11.01 en de
zwaaikom te Bossuit met 126 ex. op 01.02.
TOPPER. Tussen 15.11 en 31.12 zwom een m. rond op de Gaverplas. Voorts zat er nog een v. aan het sas te Bossuit op
17.01.
BRILDUIKER. Werd gezien aan de Gavers (vanaf 25.11 (2 ex.) tot 27.03 (1 v.) , met max. 8 m. + 1 v. op 24.02), het sas te
Ooigem (2 m. + 2 v. op 09.01) en rondvliegend in het Scheldegebied te Avelgem (1 m. op 21.02). Tussen haakjes: enkel in
1988 werden méér Brilduikers samen gezien dan de bovenvermelde 9 ex. in de Gavers (9 m. + 1 v., ook al op 24.02 en
ook in de Gavers toen).
NONNETJE. Vanaf 30.12 (1 v.) tot 01.02 (1 v.) was deze fraaie soort aanwezig aan de Gavers, met meestal 2 en max. 3 ex.
(die laatste van 16.01 tot 18.01).
GROTE ZAAGBEK. Op 01.01 en 18.01 werd een m. waargenomen op de Gaverplas.
meg,janranson,koenverhoeyen,vivianelootens,dkj.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
BRUINE KIEKENDIEF. Winterwaarnemingen blijven zeldzaam in onze streek. Op 26.01 vloog een Bruine Kiek naar NW boven
Ingooigem. Danny Deceukelier.

BLAUWE KIEKENDIEF. Vanaf eind november werd de soort bijna nog uitsluitend gezien in het akkergebied in en rond SintDenijs. Op 06.11 werd hier reeds een slaapplaats ontdekt (3 juv. vogels). Op 17.11 waren er 4 vogels aanwezig en op 25.12 al
5. Pas op 24.01 werd er nog eentje extra geteld. De piek werd eind januari – begin februari genoteerd met 8 ex. op 29.01 en 9
ex. op 05.02. Tot 19.02 bleven er tot 7 ex. slapen, maar vanaf dan daalden de aantallen pijlsnel. De laatste slaper, een ad. m.,
werd er genoteerd op 06.03.
Buiten de regio van Sint-Denijs (Bellegem, Kooigem, Spiere, Moen, Heestert, Ingooigem, Zwevegem, Otegem) werden in de
wintermaanden enkele gegevens doorgestuurd uit Moorsele-Ledegem (ad. m. 01-26.01) en Aalbeke (juv. 10-14.01). Op 15.02
werd de soort dan plots opgemerkt te Lendelede en aan Bergelenput, wat al wijst op voorjaarsbewegingen.
40 % van de doorgestuurde Blauwe Kiekendieven tijdens de wintermaanden werd gedetermineerd als mannelijk (helft adult,
helft subadult). De overige waren wijfjes of juvenielen, die vaak moeilijk te onderscheiden zijn : 5 % adulte wijfjes, 28 % juv., 26
% w. of juv.
HAVIK. Op 22.12 werd een w. Havik opgemerkt te Spiere. Op 29.01 jaagde een adult m. aan de Kulak te Kortrijk. lar,ddd.
SPERWER. De soort overwinterde verspreid over de hele regio. We ontvingen 225 waarnemingen, verspreid over 94
kilometerhokken (op ca. 400 km² terreinoppervlakte). Enkel in de regio tussen Anzegem en Waregem werden nauwelijks
Sperwers gezien, wellicht te wijten aan een ondermaatse aanwezigheid van vogelkijkers.
Er werden zowat evenveel mannetjes als vrouwtjes genoteerd. Op het einde van de winter echter vooral mannetjes, mogelijk
omdat die actiever worden bij het naderen van het baltsseizoen en omdat het gedeeltelijk doortrekkers betreft (mannetjes
trekken meestal vroeger terug naar de nestterritoria dan wijfjes).
BUIZERD. Ook de Buizerd werd verspreid gezien over de hele regio. De soort is vrij opvallend en wordt goed doorgegeven,
wat resulteert in een beter resultaat dan Sperwer : we ontvingen 265 gegevens, verspreid over 112 km-hokken. Er werden
nooit meer dan 3 ex. tegelijk genoteerd (3 ex. op 24.01 aan Hemsrode Anzegem, op 16.02 te Spiere en op 17.02 aan
Bellegembos). chw,LucVerroken,MatthiasDepoorter,e.a.
TORENVALK. We ontvingen 266 gegevens van Torenvalken, verspreid over 127 km-hokken. Er werden dubbel zoveel
mannetjes als wijfjes genoteerd, wellicht ondermeer doordat de wijfjes moeilijker te onderscheiden zijn van jonge vogels.
Vooral in februari zien we een veel groter aandeel mannetjes (mogelijke verklaring : zie Sperwer).
SMELLEKEN. Deze winter werd het Smelleken nauwelijks gezien. We ontvingen amper 4 gegevens : 1 ex. op 12.12 te SintDenijs laag naar Z, 1 w. op 20.12 aan de Schelde te Waarmaarde, 1 adult m. te Marke op 04.01 en 09.01. cll,ddd,ntj,dcy.
SLECHTVALK. De meeste waarnemingen deze winter kwamen uit het Leiegebied en de Gavers, met de Leie te Harelbeke als
epicentrum (2 ex.). Ook in de regio Sint-Denijs – Spiere-Helkijn werd de soort regelmatig opgemerkt. Merkwaardig zijn de
waarnemingen te Wevelgem (m. op 08.12) en Moorsele (w. op 07.02), maar mogelijk zijn het ook hier dezelfde vogels als in
Harelbeke. ddd,cll,dkj,dby,rbi,e.a.
KERKUIL. Er waren waarnemingen te Kortrijk (17.12 en 05.02), Bellegem (01.01), Otegem (04.01) en Zwevegem (27.12).
chw,ber,dse

BOSUIL. Bosuilen werden gehoord in Anzegem , Deerlijk, Kortrijk, Moen (tot 3 ex. op 17.02), Sint-Denijs (tot 2 ex. op
11.02) en Vichte. cbf,gou,dby,chw,Davy Vanwijnsberghe

RALLEN (free)
WATERRAL. Er werden Waterrallen opgemerkt in de Bergelenput te Gullegem (tot 2 ex. op 04.01), te Avelgem (29.12),
Bavikhove (tot 2 ex. op 07.12), Beveren-Leie (07.12), de Gavers (7 ex. op 12.12), het Keibeekbekken te Kortrijk (tot 4 ex.
op 20.12), het Kulakbekken te Kortrijk (tot 2 ex. op 14.12) en aan de Oude Leiearmen te Kuurne (28.12) en Sint-ElooisVijve (tot 3 ex. op 22.02).

STELTLOPERS (dirk)
SCHOLEKSTER. Winterwaarneming: 1 ex. op 03.02 te Moen. ddd.

GOUDPLEVIER. Tussen 14.12 en 23.12 pleisterde de soort langs de Ezelstraat te Wevelgem (60 -tal ex.). Voorts waren er
enkel waarnemingen van 7 ex. langs de Wevelgemstraat te Ledegem op 07.12 en 40 ex. aan het vliegveld te Moorsele op
28.12. sel,fey.
KEMPHAAN. Op 16.12 en 06.02 pleisterden resp. 2 en 6 ex. aan de Gavers. dkj,cbr.
BOKJE. Er bereikten ons waarnemingen uit de Preshoek te Aalbeke-Marke (telkens 1 ex. op 17.12 en 14.01), het
Keibeekbekken te Kortrijk (2 ex. op 07.12, 27.12 en 02.01 en 1 ex. op 01.01), Heestert (1 ex. opvliegend langs de
Kwadestraat op 10.01) en de Groeningesite te Harelbeke (1 ex. op 01.02).
HOUTSNIP. Wintergegevens (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld): op 01.12 en 19.01 aan Orveytbos te Moen, op 13, 19,
21, 30 en 31.12, 06, 09, 10, 13 en 25.01 en 1 - 3 ex. op 11.01 in de Gavers en omgeving, op 28.12, 08 en 09.01 en 01.02 en
2 ex. op 08.02 in de omgeving van de Groeningesite te Harelbeke, op 28.12 te Sint-Denijs, op 31.12 aan coupure Deweer
te Avelgem, op 03.01 aan de oude Leie te Bavikhove, op 04.01 aan het KULAK-ecolab, op 05.01 aan de Achterhoek te
Moen, op 09.01 langs de Tontestraat te Kooigem, 2 ex. in de Gaverbeekse meersen te Waregem op 09.01 en 10.01, op
10.01 overvliegend te Ledegem, op 11.01 in domein St-Arnoldus te Tiegem en in de Groene Long te Kuurne, op 15.01 in
de Preshoek te Aalbeke, op 17.01 te Gullegem en te Heule, op 01.02 te Kuurne en 3 ex. op 03.02 aan de Kleiputten 't
Hoge te Kortrijk.
Ter vergelijking: in de winter 2007-2008 kwamen slechts 4 meldingen binnen.
WULP. Als het tijdens de winter gedurende een langere periode koud blijft, duiken Wulpen in anders ongeziene aantallen
op in onze regio, zo ook tijdens de afgelopen winter. Koudetrek werd vastgesteld te Heule (12 ex. op 02.01), te Marke (13
ex. op 03.01), te Ingooigem (29 ex. op 06.01), te Bellegem (2 ex. op 09.01), in de Gavers (2, 16 en 31 ex. op 09.01 en 1 ex.
op 12.01), te Aalbeke (7 ex. op 10.01), te Bavikhove (28 ex. op 11.01) en te Beveren-Leie (8 ex. op 11.01). Er werden ook
nog 11 januari - en 2 februariwaarnemingen van pleisterende of overvliegende vogels verricht (max. 7 ex. op 10.01 aan de
Zavelput te Beveren-Leie).
WITGAT. Er kwamen 24 waarnemingen van meestal 1 ex. (tot max. 3 ex.) binnen, verspreid over de regio.
OEVERLOPER. Ook tijdens de voorbije winter werden terug Oeverlopers opgemerkt in onze regio: telkens 1 ex. langs de
Schelde te Spiere op 06.12, aan het sas te Ooigem op 07.12, aan de Leie te Kortrijk op 27.12, aan de Leie te Kuurne op
03.01en ook nog 2 ex. langs de Leie te Bavikhove op 18.02. ddd,timvandewiele,xaj,cbr,huj.

MEEUWEN (dirk)
De meeuwenslaapplaatstelling in de Gavers op 24.01 leverde volgende aantallen op: 14.000 Kokmeeuwen, 600
Stormmeeuwen, 950 Zilvermeeuwen, 75 Kleine Mantelmeeuwen, 4 Grote mantelmeeuwen, 2 Geelpootmeeuwen en 1
Pontische meeuw. chw.
ZWARTKOPMEEUW. Op 13.12 liep een adulte vogel in een akker langs het kanaal te Moen.
STORMMEEUW. Slaapplaatsmaximum aan de Gavers: 1000 ex. op 16.02. xrd,xrl.
GEELPOOTMEEUW. Werd gezien in de Gavers (4 waarnemingen in december, 2 in januari en 1 in februari, max. 9 ex. op
de slaapplaats op 13.12), langs de Schelde (2 ex. te Bossuit op 20.12, 1 ex. te Outryve op 27.12 en 1 ex. te Spiere op
04.01), te Aalbeke (1 ex. aan de vijver van houtimport Vandecasteele op 17.12), in Bergelen (2 ex. op 21.12), aan het sas te
Ooigem (telkens 1 ex. op 31.12 en 10.01), in de omgeving van het stort te Moen (3 ex. op 13.12) en te Zwevegem (2 ex.
op 08.12 en 1 ex. op 18.01). dkj,ddd,gou,breghtvandenberghe,nicogeiregat,rbi,chw,christophegruwier.
PONTISCHE MEEUW. Op 13.12 bevonden zich 3 Pontische meeuwen tussen een grote groep meeuwen die in de buurt
van het stort te Moen pleisterde. Voorts werd de soort enkel in de Gavers opgemerkt (bv. 4 ex. op de slaapplaats op
23.12 en 3 ex. op 30.12).

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)

IJSVOGEL. Overwinterende Ijsvogels werden gezien in Avelgem (tot 3 ex.), Bavikhove (tot 2 ex.), Desselgem, Gullegem,
Harelbeke (tot 2 ex.), Kortrijk, Kuurne, Marke, Moen, Outryve en Waregem.
ZWARTE SPECHT. Er waren waarnemingen in het Bassegembos te Kaster (1 ex. op 30.01) en in de Spitaelsbossen te
Anzegem (1 ex. op 01.02). gou,chw
KLEINE BONTE SPECHT. Kleine Bonte Spechten werden gezien in de Gavers (1 ex. op 07.02 en 08.02) en aan de
Bergelenput te Gullegem (1 ex. op 20.02). cll,sxj,chw

ZANGVOGELS (dieter)
BOOMLEEUWERIK. Kleine groepjes werden opgemerkt te Zwevegem (5 ex. op 25.01), te Kaster (7 ex. op 28.01) en te
Kortrijk (11 ex. op 18.02). Op 21.02 werden 8 overvliegende Boomleeuweriken genoteerd te Avelgem. ddd,vac,chw.
WATERPIEPER. Geringe aantallen werden genoteerd op de slaapplaatsen te Sint-Denijs (10 ex. op 04.12), te Kerkhove
(maximum 20 ex. op 14.12) en te Kortrijk aan het Kulakbekken (maximum 11 ex. op 27.02). Gegevens over de grotere
slaapplaatsen te Avelgem-Escanaffles ontbreken. ddd,fey.
GROTE GELE KWIKSTAART. Vooral solitaire exemplaren werden ingevoerd en in mindere mate groepjes van 2 ex. Op
14.12 werden 6 ex. geteld langs de Leie te Kortrijk. gou.
WITTE KWIKSTAART. De traditionele slaapplaats aan het station van Kortrijk werd slechts eenmaal geteld op 29.11 en
was goed voor een 500-tal vogels. chw.
ROUWKWIKSTAART. De soort werd waargenomen te Kortrijk (maximum 8 ex. op 25.12) en te Zwevegem (maximum 3
ex. op 12.12). ddd.
ZWARTE ROODSTAART. De enige echte winterwaarneming van de soort werd gedaan te Heestert op 30.12 (1 ex.). ddd.
ROODBORSTTAPUIT. Op 03.01 en 06.01 was 1 ex. aanwezig te Aalbeke. ntj,rbi.
CETTI’S ZANGER. De soort was aanwezig in de Gavers te Harelbeke vanaf 13.10. Op 06.11 en 11.11 waren zelfs 2 ex.
aanwezig. Opnieuw overwinterde 1 ex. dat waargenomen werd tot en met 29.03. gou,dkj,bay.
ZWARTKOP. Overwinterende Zwartkoppen werden waargenomen te Kortrijk (telkens 1 ex. op 05.12 en 16.12) en te
Menen (1 ex. op 06.02). vql,bay,dby.
TJIFTJAF. We ontvingen 8 decembergegevens waaronder 3 ex. in de Gavers op 07.12 en 5 ex. in het Heulebeekgebied te
Wevelgem op 30.12. We ontvingen nog 3 januarigegevens (1 ex. te Kuurne en Harelbeke en 2 ex. te Kortrijk) en 1
februarigegeven (1 ex. te Harelbeke). gou,Matthias Strubbe,chw.
VUURGOUDHAAN. De soort werd waargenomen verspreid over de ganse regio. We ontvingen 9 gegevens. Slechts één
keer werd meer dan 1 ex. waargenomen (2 ex. op 06.12 te Moen). ddd.
GLANSKOP. Glanskoppen werden waargenomen in het Sint-Arnolduspark te Tiegem op 28.01 (1 ex.) en op 15.02 (2 ex.).
vac,chw.

MATKOP. Slechts twee waarnemingen van Matkop deze winter, telkens 1 ex. op 08.02 te Heule en op 21.02 te Tiegem.
vtd,chw.

KUIFMEES. De soort werd waargenomen op 17.12 in het Koningin Astridpark te Kortrijk (1 ex.) en op 04.02 in de
Spitaelsbossen te Wortegem-Petegem (1 ex.). dse,Norbert Desmet.
KAUW. Op 12.12 werden 1300 overvliegende Kauwen geteld aan het Kulakbekken te Kortrijk. Op 10.01 waren 200 ex.
aanwezig te Heestert en op 31.01 was een slaapplaats te Aalbeke goed voor 150 ex. ddd,row,dey.

ZWARTE KRAAI. Op 07.02 werden een 1000-tal ex. geteld te Sint-Denijs. dby.
RINGMUS. De voederplaats in de tuin van Christoph Wintein was op 17.01 goed voor 210 ex. chw.
KEEP. Enkele mooie groepjes werden waargenomen te Aalbeke (20 ex. op 17.12), te Kortrijk aan het Kulakbekken (34 ex.
op 25.12) en te Harelbeke (30 ex. op 15.01). gou,ddd.
EUROPESE KANARIE. Telkens 1 ex. werd waargenomen te Zwevegem op 03.12, 13.12 en op 06.01. Verder werd de soort
opgemerkt op 07.12 en 06.02 te Kortrijk en op 17.01 te Sint-Denijs en te Spiere (1 ex.). ddd,chw.
PUTTER. Verspreid over de regio waren enkele kleine groepjes Putter actief. Enkele maxima: 45 ex. te Kerkhove (20.12),
12 ex. in het Orveytbos te Moen (01.02 en 20.02), 10 ex. te Kortrijk (08.12 en 21.01) en te Ledegem (10.01), 9 ex. te
Marke (17.01) en 8 ex. te Spiere-Helkijn (17.01) en te Sint-Eloois-Vijve (01.02). ddd,cll,gou,jul,ntj,chw,cbr.
SIJS. We ontvingen heel weinig waarnemingen van wintergroepjes, de grootste groep bestond uit 40 ex. te Kortrijk op
21.02. ddd.
KNEU. De soort werd regelmatig geteld aan het akkervogelproject te Sint-Denijs. Op 01.02 werden er maximaal 90 ex.
genoteerd. cll.
GROTE BARMSIJS. Van 29.11 (7 ex.) tot 01.02 (16 ex.) was de soort aanwezig in de Gavers te Harelbeke. Mooie groepjes
werden verder waargenomen op 05.12 te Zwevegem (12 ex.), op 17.12 te Lauwe (30 ex.) en op 03.02 aan het
akkervogelproject te Sint-Denijs (22 ex.). gou,ber,Deblauwe Luc,cll,ntj,ddd.
KLEINE BARMSIJS. Op 02.01 en 31.01 was telkens 1 ex. aanwezig in de Gavers te Harelbeke. vac,gou.
GOUDVINK. De soort was aanwezig aan de Bergelenput te Gullegem op 13.12 (1 ex.) en op 24.02 en 28.02 (2 ex.). Op
11.01 werd 1 ex. opgemerkt aan het akkervogelproject te Sint-Denijs en op 25.01 werd 1 ex. waargenomen te Zwevegem.
rbi,bam,ddd.

APPELVINK. Gedurende de hele winter werden Appelvinken waargenomen in de Gavers te Harelbeke (maximum 15 ex.
op 18.02) en in de Groene Long te Kuurne (maximum 12 ex. op 08.02 en 22.02). gou,cbr,sxj,xaj.
IJSGORS. Op 10.02 was 1 ex. aanwezig te Ingooigem. vac.
RIETGORS. Mooie concentraties Rietgorzen werden waargenomen te Aalbeke. Daar waren op 06.01 tot 250 ex. aanwezig.
Op de slaapplaats in het Keibeekbekken te Kortrijk werden 40 ex. geteld op 18.02. ntj,ddd.
coördinatie en redactie : Yann Feryn
gegevensverwerking : Luc Vandeghinste, Regionaal Coördinator (Reco)
interpretatie gegevens & tekst : Dirk Derdeyn (zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen), Free Claerbout (duikers, futen,
aalscholvers, reigers, uilen, rallen en overige niet-zangvogels), Yann Feryn (roofvogels) en Dieter Coelembier (zangvogels)
leescomité : Free Claerbout, Filip Goussaert, Luc Vandeghinste.

