
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

najaarstrek 2003 
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2003 

 
 

Het najaar was tamelijk zwak voor grote steltlopers (over het algemeen lage aantallen en het ontbreken 
van Zwarte Ooievaar), maar voor de rest hadden we geen klagen : een record aantal Aalscholvers, 
Sperwers, Smellekens en Slechtvalken, mede in de hand gewerkt door overenthousiaste trektellers die 
consequent hun telposten bevolkten, dikwijls aangemoedigd door (te) gunstige trekvoorspellingen. Het 
totaal aantal trekkende roofvogels (1.556 ex.) wordt enkel verbeterd door topjaar 1999 (1.728 ex.), toen 
we een paar supertrekdagen mochten meemaken, een fenomeen dat in 2003 werd gemist. De beste 
telpostdag qua roofvogels werd gescoord te Sint-Denijs (Mortagnebos) op 15.10 met 81 ex. 
Spetters moesten we dit najaar vooral zoeken tussen de zangertjes. Het lijstje oogt echter sensationeel : 
Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Roodkeelpieper, Waterrietzanger, Cetti’s Zanger en 
Sperwergrasmus ! 
Voor dit artikel verwerkten we 3.248 gegevens, door 88 waarnemers ingestuurd aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 te 8500 
Kortrijk (0498/90.92.90), vwg@zwvlkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Of nog beter : je kunt je waarnemingen 
digitaal doormailen. Kijk hiervoor op onze website www.zwvlkoepel.be/vwg of contacteer onze pc-man Filip Goussaert (webmaster 
van dezelfde website). Op de site werd ondermeer ook een door-te-sturen-soortenlijst opgenomen, naast een gedetailleerde 
statuslijst van alle ooit in Zuid-West-Vlaanderen waargenomen vogelsoorten. 
Vogelsoorten waar BAHC bij staat vermeld, daar dient de waarnemer een verslag voor op te stellen voor het Belgisch 
Avifaunistisch Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet (www.bahc.be). 
 
 

WEER 
 
September was een erg warme maand. De maxima haalden veelal meer dan 20°C, met toppers tot ruim 30°C rond 
de 20ste. Pas vanaf de 23ste werden de temperaturen normaal met maxima rond 16 à 19°C. Vriezen deed het niet. 
De koudste nachten lagen in de laatste week van de maand met minima rond 5°C. 
Regen viel er bijna niet. We onthouden enkele dagen met veel neerslag: de 22ste, de 23ste en dan pas op het eind 
van de maand. Het bleef volledig droog van  13 tot 21/09 en van 24 tot 28/09. 
De wind was de hele maand opvallend zwak en kwam zowat uit alle richtingen, met een voorkeur voor het 
zuidwesten. 
De zon tenslotte, was zeer goed van de partij. Ze scheen meer dan 200 uur waardoor september zich kon meten 
met een zomerse maand. 
 
Oktober was een zeer koude maand. Het was bijna alle dagen te koud voor de tijd van het jaar. De hoogste 
temperaturen kwamen voor op 2 & 3 en op 9 & 10/10: rond 20°C. Zeer koud was op de laatste week van de maand 
met amper 5-6°C in Vlaanderen en minima van overal onder het vriespunt: -2 tot -3°C. Aan de grond op vele 
plaatsen matige vorst! 
De neerslag viel vooral de eerste tien dagen van de maand, met maxima van 20 tot 40 liter de 3de. De tweede 
decade van de maand verliep veel droger (8 droge dagen), maar de 24ste werden we getrakteerd op sneeuw, de 
dag erop viel er vooral in het noorden van het land erg veel regen (tot 25 liter).  
Tot de 12de was de zon een erg schaars artikel, maar dat werd ruim goedgemaakt tussen 12 en 19/10. Daarna 
speelde de zon weer verstoppertje, maar de laatste dagen van de maand kwam ze er weer vlot door om tot een 
normaal totaal uren zon te komen. 
De wind waaide veel en zwak uit het oosten: de gemiddelde richting deze maand. De westenwinden waren op het 
appél de 6de, de 7de en op het eind van de maand. 
 
November was opnieuw veel te zacht. Toppers van 16-17°C kwamen voor in het begin van de maand en rond de 
24ste. Slechts twee dagen was het koud: de 28ste en de 29ste. Alle andere dagen waren zacht. Op veel plaatsen 
heeft het helemaal niet gevroren deze maand, zelfs aan de grond kwamen de minima pas in de laatste week van de 
maand plaatselijk onder het vriespunt uit. 
Er viel ook niet veel regen, hoewel het slechts weinig dagen volledig droog bleef. De enige droge periode vinden we 
terug tussen 3 en 09/11. Alle andere dagen viel er telkens wel wat. De grootste sommen vielen op 2, 3, 16, 17, 21, 
23, 26 en 30/11 met dan lokaal > 10 liter. 
De zon scheen veel tussen 3 en 15/11. Vanaf dan hield ze het zo goed als voor bekeken. 
De wind tenslotte waaide uit diverse richtingen met een voorkeur voor het zuiden.  
 
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens). 

 



 

DODAARS : Het najaarsmaximum werd geteld op de Gavers op 15.11 : 45 ex. gou. 

 

FUUT : Op de Gavers werden mooie concentraties geteld op 16.08 (138 ex.), 18.10 (115 ex.) en 15.11 (122 ex.). gou. 

 

ROODHALSFUUT : De Roodhalsfuut was weer het hele najaar aanwezig in de Gavers (nu al tamelijk onafgebroken sinds 

21.08.1997). Op 13.10 waren hier 3 ex. aanwezig. gou,e.a. 

 

GEOORDE FUUT : Vanaf 10.06 tot 24.09 werd de soort regelmatig gezien in de Gavers, soms met 2ex. (10.06, 13.07, 

23.09), éénmaal 3 ex. tegelijk  (22.06). dkj,ber,gou,dlf,vac,lak,ddf,vag,e.a. 

 

AALSCHOLVER : pleisteraars : De Aalscholvers werden niet secuur geteld dit najaar in de Gavers. Het grootste aantal 

werd vastgesteld op 22.11 : ca. 200 ex. op de slaapplaats. lam. 

trek : Van 31.08 tot 18.12 trokken 11.001 Aalscholvers over (beste jaar ooit;  vorig record  was 1999 met 9.348 ex.).  

De beste periodes waren : 

• 21.09 (715 ex.) (wind draait van ZW naar W); 

• 11-17.10 (899, 3.083, 654, 318, 911, 478 en 1.396 ex.) (op 11.12 nog geen noemenswaardige weersverandering, buiten een 

luchtdrukverhoging, maar die dag was blijkbaar de voorbode voor de beste trekdag ooit voor onze regio, toen de minimumtemp. 

daalde van 11,3 naar 3,7°C, het de eerste droge dag was na een lange natte periode en de wind draaide van NW naar O, en dit 

gedurende vele dagen.) 

We noteerden de beste trekdag ooit voor onze regio (12.10 : 3.083 ex.), voor een groot deel te wijten aan het feit dat de hele 

dag werd geteld op 5 verschillende posten. De beste telpostdag dit jaar werd meegemaakt aan Mortagnebos te Sint-Denijs op 

12.10 (784 ex.) (beste telpostdag ooit : 21.10.1995 te Sint-Denijs met 1.403 ex.).  

De grootste groep zag men op 12.10 boven Avelgem-Escanaffles met 292 ex. (grootste groep ooit : 480 ex. boven de Gavers 

op 13.11.1996). fey. 

 

ROERDOMP : Op 03.09 werd een Roerdomp opgemerkt aan de Put Dumoulin te Ledegem. dvc. 

 

WOUDAAP : In de Gavers werd een pleisterende juv. Woudaap gezien op 16.08 en 23.08 (trekker, want geen relatie met 

een broedgeval). gou,sxj. 

  

KLEINE ZILVERREIGER : De soort werd vooral gezien in de Gavers : 20.07 naar NO, 28.07 ter plaatse, 31.08 naar O 

(2 ex.) en 11.11 ter plaatse en naar NO. Elders werd de Kleine Zilverreiger enkel opgemerkt aan Bergelenput Gullegem (2 juv. 

op 10.08). dkj,ber,gou,ddf,lak,pte,tgh,dmm. 

 

GROTE ZILVERREIGER BAHC : We ontvingen weer 5 gegevens van deze soort : 14.09 naar N boven Mortagnebos 

Sint-Denijs, 20.10 2 ex. in de Gavers, 07.11 4 ex. naar ZW boven de Gavers en 01.12 1 ex. ter plaatse zowel in de Gavers als 

te Ledegem waar de vogel poogde te overnachten in een boomtop. Van 29.11 tot 01.12 werd een Grote Zilverreiger op 

verschillende plaatsen gezien : aan de Leie te Bavikhove, in de Gavers en te Ledegem. 

chw,dkj,sxj,RolandBultinck,ber,ddf,smj,dvc,vag,des,e.a. 

 

BLAUWE REIGER : In de periode 06.07-12.10 werden 170 overtrekkende Blauwe Reigers genoteerd. De beste 

telpostdag werd genoteerd in de Gavers op 25.09 : 36 ex. De grootste groep werd opgemerkt boven Avelgem-Escanaffles op 

12.10 : 14 ex. gou,ber,mor,ddf,pae,rbi,fey,e.a.. 

 

PURPERREIGER : Van 07 tot 10.08 verbleef een juv. Purperreiger in De Poel te Menen. Op 04.09 werd een ZW-trekker 

gezien boven de Kezelberg te Moorsele en op 07.09 een groep van 13 ex. boven Kortrijk, meteen de grootste groep ooit voor 

onze regio. Op 11.09 vloog een Purperreiger naar W boven Zwevegem en op 12.09 verbleef een adulte vogel aan de 

Achtkanter te Kortrijk. dth,fey,meg,ddd. 

 

OOIEVAAR : Op 07.08 verbleven 2 Ooievaars in de Gavers. Op 27.09 werd een vogel waargenomen aan de ringlaan te 

Harelbeke. ber,ddf,NoëlCabeke. 

Trekkende Ooievaars werden opgemerkt op 13.09 (Vichte), 24.09 (Sint-Denijs), 27.09 (Harelbeke) en 08.11 boven de Gavers 

(6 ex., de overige 1 ex.). dzf,ddd,dum,can,alp,dpc,van. 

 



LEPELAAR : De enige waarneming werd verricht boven de Gavers : een groep van 28 ZW-trekkende vogels op 23.09. 

meg. 

 

RIETGANS : Op 07.11 vlogen 5 Rietganzen richting ZW boven Avelgem-Escanaffles. dwj. 

 

KOLGANS : We zagen 9 groepen Kolganzen op ZW-trek (in totaal 57 ex.), de meeste op 16.10 (26 ex., waarvan 24 boven 

ttp Sint-Denijs). dkj,doo,gou,dby,lpk,tjf,doo,ddd,daf,cbf,huj,FrederikHansens,chw.  

Dikwijls vlogen de Kolganzen mee met Grauwe Ganzen. Ongetwijfeld wordt de soort in die gemengde groepen dikwijls over 

het hoofd gezien.  

 

GRAUWE GANS : pleisteraars : Op 12.10 landde een groep van 50 Grauwe Ganzen op de Gavers. Op 15.11 werden 

er 6 geteld op de Leie te Ooigem. Op 16.12 waren weer 16 ex. aanwezig op de Gavers. Deze laatste trokken rond de middag 

verder ZW-waarts. dkj,zom,ber,ddf. 

trek : Van 06.10 (110 ex. boven Menen) tot 25.12 (13 ex. boven Bellegem) trokken 23.751 Grauwe Ganzen over. Het werd 

het 3de beste jaar ooit (enkel 1991 en 1999 deden beter met resp. 31.421 en 26.763 ex.). 

Goede dagen en perioden waren : 

• 12-18.10 (634, 1.058, 4.637, 5.345, 1.784, 1.147, 261 ex., weer : zie bij Aalscholver) 

• 07.11 (895 ex., weer : de dag ervoor was er nogal wat grondvorst geweest, op 07.11 zelf wordt een serieuze daling van de 

maximumtemperatuur vastgesteld; het is de eerste dag na een paar mistige dagen; de wind waait onveranderd uit NO); 

• 25.11 (747 ex., weer : min.temp. daalt met 4°C, er is lichte neerslag en rijm, de wind waait onveranderd uit ZW maar valt vrijwel 

volledig); 

• 02.12 (1.572 ex., weer : daling temp. t.o.v. de dag voordien; droge dag na licht regenachtige dag; wind onveranderd uit NO, maar 

amper 1 Bf, tegenover 1 tot 3 de dag ervoor); 

• 06-07.12 (2.878, 1.337 ex., weer : grondtemperatuur van +3,5°C de dag ervoor naar –3,0°C, wind draait van NO naar O en 

wakkert wat aan; op 07.12 verdere daling grondtemperatuur en O-wind zwakt af). 

De beste telpostdagen noteerde men op 14.10 boven de Gavers (1.492 ex.) en boven Kuurne (1.370 ex.) en op 06.12 boven 

Hulste (2.200 ex.). dkj,sxj,cbr,VervaeckeAntoine,e.a. 

De grootste groepen bevatten ca. 300 ex. : 14.10 boven Vichte, 25.11 en 02.12 boven de Gavers. vac,nam,djs.  

 

CANADESE GANS : De grootste groep werd gezien aan de Gavers (115 ex. op 16.08). gou. 

 

CAROLINA-EEND : Op 26.10 en 14.12 vertoefde een koppel aan het Sas van Moen. chw. 

 

MANDARIJNEEND : Op 18.10 verbleef een w. op het kanaal te Kortrijk. chw,zom. 

 

NIJLGANS : De grootste groepen pleisteraars werden gezien te Waarmaarde (6 ex. op 30.11). Najaarstrekkers werden 

gezien op 12.10 (11 ex. boven de Gavers en 10 ex. boven de telpost van Heule - Sint-Eloois-Winkel), op 07.12 (1 ex. boven 

Sint-Denijs) en 18.12 (7 ex. boven Bellegem). chw,gou,dmm,dse,vhn. 

 

SMIENT : De eerste Smient (een w.) werd al op 13.08 gezien in de Gavers. dkj. 

 

KRAKEEND : Op 03.08 werd de eerste Krakeend gezien in de Gavers. Pas vanaf midden november liepen de aantallen op 

van deze soort (op 15.11 zaten 18 ex. in de Gavers, 4 ex. op de Leie te Ooigem en 7 ex. op de bezinkingsbekkens van 

Avelgem-Escanaffles). gou,zom,chw,e.a. 

 

WINTERTALING : De soort werd in de Gavers gezien vanaf 17.08, maar pas vanaf 13.10 waren er meer dan 20 

aanwezig. ber,gou,ddf,chw,e.a.  

 

PIJLSTAART : Van 13 tot 23.10 waren 5 Pijlstaarten te zien op de Gavers. Overtrekkende vogels werden opgemerkt op 

12.10 (3 ex. boven de Gavers), 16.10 (11 ex. boven de Gavers) en 19.10 (8 ex. boven Vichte). gou,dkj,vac. 

 

ZOMERTALING : Er werd een Zomertaling gezien op de Gavers op 03.08 en 10.10. Op 28.09 waren hier 8 ex. aanwezig. 

Bergelenput kreeg bezoek van 1 ex. op 18.09. gou,ber,mor,dkj,lam. 

 

SLOBEEND : De grootste najaarsconcentratie werd op 09.10 opgemerkt op de Gaverplas : 37 ex. op 09.10. Op 29.09 

trokken 27 Slobeenden Z-waarts boven het Keibeekbekken te Kortrijk. meg,ddd. 



 

KROONEEND : Op 28.08 werd een w. gezien op de Leie te Bissegem. Van 06 tot 11.11 verbleven 1 m. en 2 w. op de 

Gavers. Op 09.11 werd een w. gezien op Bergelenput. del,zom,gou,cbf,rbi,e.a. 

 

TAFELEEND : De grootste najaarsconcentratie zat in de Gavers op 15.11 (118 ex.). gou. 

 

WITOOGEEND BAHC : Van 26.10 tot 05.11 verbleef een m. Witoogeend in de Gavers. 

chw,gou,ber,mor,ddf,dlf,pte,vag,dmm,meg,e.a. 

 

KUIFEEND : De grootste najaarsconcentratie werd genoteerd in de Gavers : 197 ex. op 15.11. gou. 

 

ROSSE STEKELSTAART : Er werd enkele keren een w. gezien in de Gavers : op 16.08, 24.08 en 25.11. gou,ber,ddf,pte,lit. 

 

WESPENDIEF : pleisteraars : De laatste pleisterende Wespendieven werden gezien in september : een juv. op 16.09 aan 

het Keibeekbekken te Kortrijk en 1 ex. aan de ttp Heulebos-Beurtemolen op 21.09. ddd,xwo. 

trek : Vanaf 12.08 (ZW boven Kortrijk) tot 15.10 (juv. ZW boven Avelgem-Escanaffles) werd najaarstrek genoteerd : 55 ex. in 

totaal. Enkel 2000 deed beter met 56 ex. We ontvingen 9 augustustrekkers, 44 septembertrekkers en 2 oktobertrekkers. Op 

03.09 was de helft van de Wespendieven gepasseerd. De meest intense periode was 31.08-15.09 (42 ex.). Op 02.09 werd 

boven het centrum van Gullegem een groep van 16 ex. opgemerkt (4 à 5 m., 5 à 6 w. en min. 1 juv.). Deze waarneming 

resulteerde in de grootste groep èn de beste telpostdag ooit voor onze regio. meg,fey,dwj,dmm,e.a.  

 

ZWARTE WOUW : Op 20.07 werd een jagende Zwarte Wouw gezien te Sint-Denijs. Op 12.08 vloog boven 

Bergelenput 1 ex. naar NO. ddd,zom. 

 

RODE WOUW : trek : Van 06.08 (O boven Marke) tot 22.10 (NO boven Kuurne) ontvingen we 10 

najaarswaarnemingen, telkens solitaire vogels. De beste periode was 15-18.10 toen 6 Rode Wouwen werden genoteerd (o.a. 2 

ex. boven Sint-Denijs op 17.10). vql,zom,dby,lpk,tjf,doo,ddd,daf,e.a. 

Het werd het 4de beste jaar van de laatste 20 jaar (1999 was het beste ooit met 22 ex.). 

 

ZEEAREND BAHC : Op 16.09 werd een Zeearend geclaimd die W-waarts trok boven Heule. sor. 

Het betreft het 5de gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

BRUINE KIEKENDIEF : pleisteraars : Vanaf 14.07 ontvingen we vanuit Sint-Denijs en de Gavers regelmatig 

waarnemingen van Bruine Kiekendief. Maximaal waren 4 ex. aanwezig te Sint-Denijs (01 en 11.09). De laatste pleisterende 

Bruine Kiekendief werd gezien op 04.10 in de Gavers. ddd,gou,dkj,des,dby,e.a. 

trek : Van 31.07 (Kuurne) tot 18.10 (Avelgem-Escanaffles) werden 85 doortrekkers genoteerd (7de beste van de laatste 20 

jaar; beste jaar was 1992 met 132 ex.).  

Op 21.09 was de helft van de Bruine Kiekendieven gepasseerd. De beste dagen situeerden zich in de perioden 13-15.09 (17 

ex., weer : algemene temperatuurdaling, eerste droge dag, wind draait van NW naar NO) en 20-26.09 (19 ex., weer : de meeste 

trek op de dagen met daling minimum grondtemperatuur en wind draaiend naar ZO-richting en/of verzwakkend). De beste dag was 

14.09 met 11 ex. De beste telpostdag werd dit jaar in de Gavers beleefd met 4 ex. op 14.09. cbr,chw,fey,vac,deh,mad,dkj,gou,e.a.. 

 

BLAUWE KIEKENDIEF : pleisteraars : Op 01.07 (!) werd de eerste Blauwe Kiekendief gezien te Sint-Denijs. Vanaf 

begin augustus werd er meer opgemerkt : een w. op 04.08 te Sint-Denijs en een m. op 05.08 te Avelgem. De soort hield zich 

aanvankelijk meest op in Sint-Denijs. Van 15.10 tot 29.11 dook hij ook op op andere plaatsen (15.10 Bellegem, 15.11 Gavers, 

22.11 Bergelenput en 29.11 Heestert). ddd,xel,vhn,sab,dmm,chw. 

trek : Van 24.08 (m. ZW boven Gavers) tot 07.11 (w. ZW boven Avelgem-Escanaffles) werden 28 doortrekkers genoteerd 

(het 4de beste van de laatste 20 jaar; beste jaar ooit was 1991 met 46 ex.).  

Op 15.10 was de helft van de Blauwe Kiekendieven gepasseerd. De beste dagen waren 12.10 (6 ex.; weer : zie Aalscholver), 

14.10 (6 ex., allen boven Mortagnebos, meteen de beste telpostdag van het jaar; weer : zie Aalscholver), 15.10 (4 ex.; weer : eerste 

grondvorst, droog, O-wind iets afzwakkend) en 18.10 (3 ex.; daling temperatuur zet zich verder; wind draait van NO naar O, windsterkte 

daalt). ddd,ber,ddf,gou,pte,dwj,dby,vek,lpk,chw.  

 

GRAUWE KIEKENDIEF : We ontvingen twee gegevens van Grauwe Kiekendief, beide uit Sint-Denijs : een juv. ging op 

11.08 slapen in Rode Klaver en een adult m. pleisterde even op 06.09. Op 23.10 werd een juv. dier gezien, ook te Sint-Denijs. 

ddd. 



 

HAVIK : pleisteraars : Op 09.08 verbleef een m. Havik aan Bergelenput. Van 03.09 tot 26.10 werd regelmatig een m. 

gezien aan Mortagnebos en op 14.10 was een juv. vogel te zien aan de Antoon van Dycklaan te Kortrijk. 

dmm,dby,ddd,aub,chw,lid,meg,vhn,lpk,tjf,doo,daf. 

trek : Op 26.10 werd een hoog cirkelende Havik opgemerkt boven Hulste. VervaeckeAntoine 
 
 

SPERWER : trek : Van 17.08 (Gavers) tot 15.11 (Avelgem) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 511 

doortrekkers (het beste jaar ooit; vorige bestjaar was 1999 met 493 doortrekkers). 

Op 15.10 was de helft van de Sperwers gepasseerd. 

Goede trekdagen waren :  

• 14.09 (35 ex., weer : daling minimumtemperaturen, aanhoudende NO-wind verzwakt); 

• 11-12.10 (30 en 55 ex., weer : daling temperaturen, wind ruimt van W naar NW en verzwakt, op 12.10 aanhoudende 

temperatuurdaling en wind ruimt verder naar O); 

• 15-18.10 (58, 45, 91 en 31 ex., weer : eerste grondvorst; in de periode krimpt de wind van O naar NO maar verzwakt) 

De beste telpostdag werd op 15.10 genoteerd aan Mortagnebos te Sint-Denijs met 24 ex. dby,ddd,vek,lpk,chw. 

 

BUIZERD : trek : Van 11.08 (boven Moen en Heestert) tot 09.12 (2 ex. boven Ingooigem) ontvingen we gegevens van 

698 doortrekkers (enkel 1999 deed beter met 968 ex.). 

Op 13.10 was de helft van de Buizerds gepasseerd. 

Goede trekdagen waren (weer : zie bij Sperwer) :  

• 14.09 (42 ex.); 

• 11-12.10 (63 en 86 ex.); 

• 15-17.10 (129, 44 en 82 ex.). 

De beste telpostdag werd op 15.10 genoteerd aan Mortagnebos Sint-Denijs (51 ex.). De grootste groepen (6 ex.) werden 

gezien op 28.10 boven Sint-Denijs en op 08.11 boven de Gavers. dby,ddd,vek,lpk,chw,vhn,alp,dpc,van,e.a. 

 

VISAREND : trek : In de periode 27.08 (ad. w. boven Bergelenput) tot 05.10 (ad. m. boven de Gavers) werden 12 solitair 

trekkende Visarenden opgemerkt (3de beste jaar ooit na 1998 en 2002 met resp. 17 en 13 ex.).  

Op 13.09 was de helft van de Visarenden gepasseerd. De drukste dagen waren 13.09 (3 ex., waarvan 2 boven ttp Sint-Denijs, 

weer : dalende temperatuur, wind ruimend van NW naar NO) en 14.09 (3 ex., weer : zie bij Sperwer). sxj,dkj,dem,aub,dzf,dby,wil,dse,fey. 

 

TORENVALK : trek : Van 03.09 (Ingooigem) tot 08.11 (Bellegem) ontvingen we trekgegevens van 73 ex. (4de beste van 

laatste 20 jaar; beste jaar was 1992 met 99 ex.).  

Op 11.10 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. De beste dagen waren 14.09 (8 ex., weer : zie bij Sperwer), 25.09 (8 ex., 

weer : daling minimumtemperaturen, wind aanhoudend uit ZO en zelfs harder waaiend dan de dag ervoor), 12.10 (10 ex., weer : zie bij 

Sperwer) en 17.10 (8 ex., weer : zie bij Sperwer). Op 15.10 werd aan Mortagnebos de beste telpostdag van het jaar meegemaakt 

met 4 ex. chw,vhn,dby,ddd,vek,lpk,chw,e.a. 

 

SMELLEKEN : trek : Van 14.09 tot 22.10 (beide boven de Gavers) werden 41 doortrekkende Smellekens gezien (voor het 

2de opeenvolgende jaar een record : in 2002 werden er 28 genoteerd).  

Op 12.10 was de helft van de Smellekens gepasseerd. Veruit de beste dag was 12.10 met 10 ex., waarvan 4 ex. boven ttp Sint-

Denijs (weer : zie bij Sperwer). gou,dkj,dby,vhn,lid,meg,e.a. 

 

BOOMVALK : pleisteraars : De soort bleef opvallend aanwezig tot ver in september. Eind september werden de 

waarnemingen abrupt beëindigd : laatste gegevens : 1 ex. op 24.09 te Bellegem, 2 ex. op 25.09 in de Gavers en 1 ex. op 30.09 

te Ingooigem. vhn,gou,chw. 

trek : Van 28.07 (Bergelenput) tot 13.10 (Gavers) werden 39 trekkende Boomvalken gezien (3de beste van de laatste 20 jaar 

na 2000 met 61 ex. en 1992 met 40 ex.). 

Op 14.09 was de helft van de Boomvalken gepasseerd. De beste dagen waren 14.09 (9 ex., weer : zie bij Sperwer) en 21.09 (6 

ex., alle boven ttp Heulebos-Beurtemolen, meteen de beste telpostdag van het seizoen, weer : licht stijgende temperaturen, wind 

ruimt van ZW naar W maar is zeer zwak). log,van,dkj,dse,xwo,des,rbi,fey,zom,e.a. 

 

SLECHTVALK : pleisteraars : In het najaar werden regelmatig tot 2 ex. samen gezien te Avelgem-Escanaffles (relatie met 

broedplaats Ruien was duidelijk) en Mortagnebos Sint-Denijs. Buiten deze gebieden ontvingen we enkel gegevens uit Sint-

Lodewijk-Deerlijk (juv. op 08.09) en Heule (05.11). fey,chw,dby,ddd,lpk,tjf,doo,daf,dcd,aub,blm,e.a. 



trek : In de periode 11.08 (Heestert) tot 22.10 (Ingooigem) werden 15 solitair trekkende Slechtvalken gezien (een record, het 

vorige bestjaar was 1999 met 8 ex.).  

Op 12.10 was de helft van de Slechtvalken gepasseerd. De drukste dagen waren 12.10 (4 ex., waarvan 3 boven ttp Avelgem-

Escanaffles, meteen de beste telpostdag ooit, weer : zie bij Sperwer) en 17.10 (3 ex., weer : zie bij Sperwer). chw,fey,e.a. 

 

KWARTEL : De eerste waarneming buiten de vermoede broedgebieden werd genoteerd op 11.08 (Keibeekbekken 

Kortrijk), hoewel de 13 zangposten op 30.07 te Sint-Denijs ook grotendeels zullen te wijten zijn aan doortrek. De soort werd 

nog eens aan het Keibeekbekken gezien op 20.08 (2 ex.). Op 11.10 werd een Kwartel opgemerkt aan de ttp Heulebos-

Beurtemolen. ddd,dmm,dse. 

 

WATERRAL : Op 07.07 werd een Waterral geringd te Anzegem, meteen een eerste najaarstrekker. Er waren in het 

najaar meerdere exemplaren aanwezig in de Gavers (5 ex. op 15 en 23.11), aan de Oude Leiearm te Bavikhove (4 ex. op 

09.11), aan de KULAK te Kortrijk (2 ex. op 20.09) en aan de zavelput te Beveren-Leie (2 ex. op 23.11). laa,dmm,gou,cbf,cbr,e.a. 

 

PORSELEINHOEN : Op 24.09 werd een Porseleinhoen (1ste kalenderjaar) opgemerkt aan Bergelenput. dmm. 

 

MEERKOET : De grootste najaarsgroep werd geteld in de Gavers : 882 ex. op 16.08. gou. 

 

KRAANVOGEL : Op 14.10 vlogen 2 Kraanvogels over de Coupure Deweer te Avelgem. xel. 

 

KLUUT : Op 05.09 werd een Kluut opgemerkt te Deerlijk. vaw. 

 

KLEINE PLEVIER : De enige waarneming van een najaarstrekker dateert van 14.07 (ad. naar W boven Bergelenput). dmm. 

 

GOUDPLEVIER : Op 25.08 vertoefden 12 Goudplevieren op de akkers van Sint-Denijs. Op 11.09 waren 7 ex. aanwezig in 

de buurt van Mortagnebos. Van 14.09 (1 ex. boven Mortagnebos) tot 29.11 (1 ex. boven Heestert) werden regelmatig 

overtrekkende Goudplevieren opgemerkt : in totaal 12 groepen (215 ex.). De grootste groepen werden gezien op 11.10 (85 

ex. boven ttp Heulebos-Beurtemolen), en 21.11 (36 ex. boven Ingooigem). ddd,dby,chw,lek,dmm,dse,e.a. 

 

KIEVIT : De beste telpostdag dit najaar werd beleefd op de ttp Avelgem-Escanaffles : 514 ex. op 07.11. dwj. 

 

BONTE STRANDLOPER : Op 16.10 trok een Bonte Strandloper over de Gavers. Op 16.11 werd 1 ex. geteld op de 

bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. gou,dee,dea. 

 

KEMPHAAN : De enige pleisterende najaars-kemphaan werd genoteerd op 29.06 op de bezinkingsbekkens van Avelgem-

Escanaffles (een m. met nog resten van baltskleed). De rest van de Kemphanen waren ZW-trekkers boven de Gavers : 2 ex. 

op 11.09, 5 ex. op 21.09 en 1 ex. op 11.10. chw,gou. 

 

BOKJE : Van 02.10 tot 22.11 ontvingen we regelmatig waarnemingen van solitaire Bokjes, meerbepaald uit Ingooigem 

(02.12), de Groene Long te Kuurne (09.10, 14.11 en 15.11), de Jagershoek te Vichte (01.11), het Keibeekbekken te Kortrijk 

(08 en 16.11) en het Kasselrijbeekbekken te Vichte (22.11). chw,cbr,vac,sab,cbf,des. 

 

WATERSNIP : De grootste najaarsconcentraties werden geteld op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (19.10) 

en het Keibeekbekken te Kortrijk (05.11) met telkens 10 ex. dee,dea,ddd. 

 

HOUTSNIP : Het eerste najaarsgegeven werd genoteerd te Vichte (1 ex. op 16.10). De meeste Houtsnippen werden 

gezien in november (9 ex., waarvan 2 ex. op het OT te Menen op 19.11). vac,lam,e.a. 

 

REGENWULP : Van 07.07 tot 18.08 werden regelmatig overtrekkende Regenwulpen opgemerkt : 11 ex., meestal solitaire 

vogels, uitgezonderd het groepje van 3 ex. dat op 18.08 boven Bellegem vloog. chw,vhn,e.a. 

 

WULP : Van 11.07 tot 09.11 werden trekkende Wulpen gezien : in totaal 17 ex., waarvan de grootste groep boven 

Bavikhove (4 ex. op 09.11). dea,cbf,cbr,e.a. 

 

ZWARTE RUITER : Op 17.08 vloog een Zwarte Ruiter boven de Gavers, samen met 5 Tureluurs. Op 19.10 werd een 

ZO-trekker gezien boven hetzelfde gebied. ber,gou,ddf,rvl,dkj. 



 

TURELUUR : zie Zwarte Ruiter. 

 

GROENPOOTRUITER : Van 05.07 tot 28.09 was er wat doortrek van deze soort. Het betrof steeds solitaire vogels (10 

keer), uitgezonderd op 13.07 met 2 ex. op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles en op 28.09 toen 8 ex. poogden te 

landen op de Gavers. dee,chw,e.a. 

 

WITGAT : Het hele najaar werd de soort zeer regelmatig genoteerd. De grootste najaarsconcentratie werd gezien op de 

bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (15.07 en 17.08) : 10 ex. chw. 

 

BOSRUITER : Van 15 tot 30.07 verbleef een Bosruiter op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. chw,des. 

 

OEVERLOPER : De grootste najaarsconcentratie werd op 29.07 gezien aan het Sas van Ooigem : minstens 40 ex. cbf,cbr. 

 

ZWARTKOPMEEUW : Op 16.07 werd een adulte vogel opgemerkt op Bergelenput en op 19.07 een (ander ?) adult 

exemplaar op het kanaal te Moen. dmm,ddd. 

 

DWERGMEEUW : Er verbleef een Dwergmeeuw op de Gavers op 17.07 (ad.) en 02.09 (juv.). dkj,gou. 

 

GEELPOOTMEEUW: Vanaf 21.07 werd de soort weer waargenomen aan de Gavers. Het najaarsmaximum werd er 

genoteerd op 19.11 : 5 ex. dkj,e.a. 

 

PONTISCHE MEEUW BAHC : Van 01.11 tot 26.12 waren regelmatig 1 à 2 ex. te zien op de Gavers. dwj,faw. 

 

VISDIEF : Op 01 en 12.09 verbleef een Visdiefje op de Gavers. Op 12.10 werd een juv. vogel gezien die over hetzelfde 

gebied trok. dkj,gou. 

 

ZWARTE STERN : Op 04.07 werd een Zwarte Stern gezien op Bergelenput. De soort werd er enkel nog gezien op 11 

en 12.09. In de Gavers werd de stern gezien op 19.08, 30.08-02.09 en op 25.09 (op die laatste datum 2 ex.). 

roa,meg,fey,vek,ber,ddf,gou,lak,pte,dkj. 

 

HALSBANDPARKIET : Op 13.10 werd een trekker genoteerd boven de Gavers. Op 29.11 vloog een Halsbandparkiet 

naar NO boven Vichte. gou,vac. 

 

KERKUIL : De Kerkuil werd gezien aan de Baljuwstraat te Bellegem op 18.10, aan de E403 te Moorsele op 24.10 en aan 

Bergelenput op 27.10. ber,dmm. 

 

BOSUIL : In het najaar werd op verschillende plaatsen een roepend mannetje gehoord : in de Kreupelstraat te Bellegem 

(06.09), in de Walleweg te Bellegem (05.10, 09 en 19.11), in het Beukenhof te Vichte (03.11), in het Kasteelpark Verhaeghe te 

Vichte (04 en 19.11) en in het Mortagnebos (24.11).  Op 01.11 werd een Bosuil geringd te Wortegem-Petegem. 

vhn,dem,vac,dzf,dby,xae. 

 

VELDUIL : Op 15.10 vloog een Velduil naar ZO aan de Hoge Kouter te Gullegem, op 17.10 werd een ZW-trekker gezien 

aan het stort van de Bosstraat te Marke, op 26.10 nog één aan Mortagnebos Sint-Denijs en op 05.11 verbleef een Velduil aan 

de Pontstraat te Avelgem. dmm,bay,ddd,I.Hillaert. 

 

IJSVOGEL : In de periode 18.07 – 09.11 ontvingen we eerste waarnemingen uit gebieden waar de soort niet broedde. De 

meeste aankomsten situeren zich dit jaar in oktober, kennelijk de piekperiode van de najaarstrek. 

 

DRAAIHALS : Er werd een Draaihals geringd te Anzegem op 22.08 en 08.09. Een pleisterende Draaihals werd opgemerkt 

op 30.08 te Zwevegem en op 01.09 aan de sluis te Moen. Er werd een Draaihals dood aangetroffen in een stal aan de 

Pontstraat te Heestert op 23.09. De veren en schedel zijn bewaard gebleven. laa,ddd,loe. 

 

ZWARTE SPECHT : Op 17.10 werd een Zwarte Specht gehoord aan de ttp Avelgem-Escanaffles. Op 19.10 vloog een m. 

naar NO boven Ingooigem. fey,dwj,dmm. 

 



KLEINE BONTE SPECHT : De soort werd tijdens het najaar opgemerkt in de Gavers op 16.08, 11.09 en 08.11. Op 

01.11 werd een Kleine Bonte Specht genoteerd te Zwevegem en op 25.11te Vichte. gou,dkj,ddd,vac. 

 

KORTTEENLEEUWERIK BAHC : Op 11.10 werd een overtrekkende Kortteenleeuwerik gezien op ttp Heulebos-

Beurtemolen (Sint-Eloois-Winkel). dmm,dse. 

Het betreft het 2de gegeven van deze soort voor onze streek (vorige : 30.09.1954 te Kortrijk). 

 

BOOMLEEUWERIK : Op 18.10 verbleven 4 Boomleeuweriken in de Gavers. Op 08.11 werd 1 ex. geringd te Anzegem. 

Van 09.10 (2 ex. boven de Gavers) tot 24.10 (2 ex. Gavers) werden in totaal 98 overtrekkende Boomleeuweriken genoteerd. 

Veruit de drukste periode was 11-13.10 (84 ex.), met o.a. 34 ex. boven de Gavers op 13.10. gou,xae,dkj,e.a. 

 

OEVERZWALUW : De laatste Oeverzwaluw werd op 28.09 gezien aan de Gavers. chw. 

 

BOERENZWALUW : De laatste Boerenzwaluwen werden op 27.10 genoteerd (1 ex. aan de Gavers en aan 

Bergelenput). ber,mor,sxj,dkj,pvt. 

 

HUISZWALUW : De laatste Huiszwaluw werd gezien op 30.11 aan de oude spoorwegberm te Avelgem. vac,jaj. 

Het betreft de 3de laatste waarneming ooit voor Vlaanderen. De laatste najaarswaarnemingen : 1 ex. op 04.12.1967 te Tiegem 

en 1 ex. op 05.12.1960 te Knokke (bronnen : Vogels in Vlaanderen (1989), Recente meldingen Oriolus en archief VWG Zuid-West-

Vlaanderen). 

 

DUINPIEPER : Te Sint-Denijs verbleven Duinpiepers op 16.09 (4 ex.) en 17.09 (2 ex.). ddd. 

Het betreft amper de 7de waarneming van deze soort voor onze regio. 

 

BOOMPIEPER : Van 10.08 (2 ex. ZW boven de Gavers) tot 13.10 (ringvangst te Anzegem) werd regelmatig Boompieper 

vastgesteld, maximaal 4 ex. samen (pleisterend te Sint-Denijs). ber,gou,xae,ddd,e.a. 

 

GRASPIEPER : Op 11.10 werden aan ttp Heulebos-Beurtemolen 659 overtrekkende Graspiepers geteld. dmm,dse. 

 

ROODKEELPIEPER BAHC : Op 17.10 trok een roepende Roodkeelpieper over ttp Avelgem-Escanaffles. lid,dwj. 

Het betreft de 4de waarneming van deze soort voor onze regio. 

 

WATERPIEPER : De eerste plaatselijke vogel van het najaar werd op 03.10 gezien aan de KULAK te Kortrijk. 

Overtrekkende vogels werden gezien van 30.09 (Zwevegem) tot 21.11 (Ingooigem), in totaal 10 ex., mooi verdeeld over de 

periode. gou,ddd,chw,e.a. 

 

GELE KWIKSTAART : De laatste Gele Kwikken werden op 04.10 gezien boven de Gavers (4 ex. naar ZW). gou. 

 

GROTE GELE KWIKSTAART : ZW-trekkers werden opgemerkt in de periode van 08.09 (1 ex. boven de Gavers) tot 

17.10 (2 ex. boven Avelgem-Escanaffles en 1 ex. boven Bavikhove). In totaal werden 57 ZW-trekkers doorgestuurd, met als 

beste dagen 14.09 (10 ex.), 04.10 (8 ex.), 11.10 (11 ex., waarvan 7 ex. boven de Gavers, de beste telpostdag van dit najaar) en 

12.10 (8 ex.). gou,cbf,huj,dmm,fey,ddd,dse,des,e.a. 

 

WITTE KWIKSTAART : Op 01.11 verbleven er 600 ex. op de slaapplaats aan het stationsplein te Kortrijk. dmm.  

Dit moet een record zijn.  

 

ROUWKWIKSTAART : Op 21.11 werd een Rouwkwikstaart gedetermineerd op het stort te Moen. ddd.  

 

PESTVOGEL : Op 06.11 vlogen 2 trekkende Pestvogels laag over Kortrijk. Op 07.11 werden 13 ZO-trekkers gezien 

boven Gullegem. gou,dmm. 

Het betreft het 21ste en 22ste gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

NACHTEGAAL : In Anzegem werden 3 Nachtegalen geringd in augustus : op 02, 03 en 06.08. Op 02.08 werd een juv. 

vogel opgemerkt in de Gavers. Op 04.10 werd nog een late Nachtegaal geringd te Anzegem. xae,dkj,laa. 

 



BLAUWBORST : In de periode 01.08-24.08 werden 19 Blauwborsten geringd te Sint-Denijs. Op 03.08 was er een 

ringvangst te Anzegem. De laatste Blauwborst werd op 25.09 gezien aan Bergelenput. xae,dmm. 

 

ZWARTE ROODSTAART : Er werd nog een Zwarte Roodstaart gezien op 13.11 op het Dorpsplein te Anzegem. gou. 

 

GEKRAAGDE ROODSTAART : Van 29.08 tot 04.10 werd regelmatig een Gekraagde Roodstaart gezien of geringd 

(b.v. 3 ringvangsten op 14.09 te Anzegem). xae,ber,gou,mor,ddf,pae,rbi,chw,lid,ddd,vhn. 

 

PAAPJE : Van 06.08  tot 12.10 (meest late waarneming ooit voor onze streek !) werd de soort regelmatig gezien in onze 

streek (vooral te Sint-Denijs). De grootste concentraties werden genoteerd in de periode 14.08-20.09, met een piek begin 

september (minstens 30 ex. Ter Klarestraat Sint-Denijs op 03.09, 17 ex. Keibeekbekken Kortrijk op 04.09 en 21 ex. 

Kanteinstraat Sint-Denijs op 06.09). ddd,e.a. 

De waarneming van 30 ex. betreft de grootste concentratie ooit gezien in onze streek. 
 

ROODBORSTTAPUIT : De soort wordt steeds zeldzamer bij ons. We noteerden 5 gegevens : 30.07 en 06.08 te Sint-

Denijs, 29.08 te Anzegem, 01 en 02.11 een m. te Vichte en 14.12 een m. te Avelgem. ddd,xae,vac,vaw,chw. 

 

TAPUIT : Van 08.08 (1 ex. Zwevegem) tot 17.10 (1 ex. Sint-Denijs) ontvingen we regelmatig waarnemingen van Tapuit. 

Maximaal werden 9 ex. tegelijk gezien (16.09 Sint-Denijs). ddd,vhn,e.a. 

 

BEFLIJSTER : Op 11.10 vloog een Beflijster naar ZW boven ttp Heulebos-Beurtemolen. dse,dmm. 

 

KRAMSVOGELS : Op 12.10 werden boven de ttp Heulebos-Beurtemolen 233 trekkende Kramsvogels geteld. dmm,dse. 

 

CETTI’S ZANGER : Vanaf 20.09 zat een Cetti’s Zanger in de Gavers, vergezeld van een 2de exemplaar vanaf 18.10. De 

enige veldwaarneming uit een ander gebied dateert van 24.09 (Bergelenput). Op 03.10 werd nog een Cetti’s Zanger geringd te 

Anzegem. dkj,gou,dmm,e.a. 

Het betreft het 5de, 6de en 7de regionaal gegeven. 

 

SPRINKHAANZANGER : Van 04 tot 24.08 werden 11 Sprinkhaanzangers geringd te Sint-Denijs. Op 10.08 werd een 

vogel geringd te Ingooigem. xae,laa. 

 

SNOR : Op 10 en 15.08 werd een Snor geringd resp. te Ingooigem en Sint-Denijs. dmm,laa,xae,sab. 

 

WATERRIETZANGER BAHC : Op 11.08 werd een Waterrietzanger geringd te Sint-Denijs. xae. 

Het betreft het 7de gegeven voor onze regio. 

 

RIETZANGER : Van 01.08 tot 24.08 werden 29 Rietzangers geringd te Sint-Denijs (max. 6 ex. op 07.08). In de Gavers 

werd de soort gezien op 30.08 (2ex.) en 27.09 (1 ex.). xae,gou. 

 

KLEINE KAREKIET : De laatste vogel werd gezien op 20.10 aan het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

 

SPERWERGRASMUS BAHC : Op 16.09 werd een jonge Sperwergrasmus (1ste kalenderjaar) gedetermineerd aan 

Bergelenput Gullegem. dmm. 

Dit is een nieuwe soort voor onze regio. 

 

BLADKONING : Er werd een Bladkoninkje opgemerkt in een tuin aan de Oude Bellegemstraat te Zwevegem op 31.10 en 

02.11. ddd. 

Het betreft het vijfde gegeven voor onze regio. 

 

VUURGOUDHAAN : Op 03.09 was er een zangpost te Beveren-Leie. Van 07.09 tot 13.11 werden 15 Vuurgoudhaantjes 

geringd te Anzegem en Gijzelbrechtegem. Op 08 en 11.11 werd 1 ex. gezien aan de Gavers. fey,xae,gou,tgh. 

 

BONTE VLIEGENVANGER : Van 03.08 tot 05.09 werden 8 Bonte Vliegenvangers geringd te Anzegem en 

Gijzelbrechtegem. Van 11 tot 23.08 verbleven eerst 2, daarna 1 vogel in een tuin te Zwevegem. Op 08.09 werd 1 ex. gezien in 

de Gavers en op 12.10 vloog er eentje over de trektelpost van Heulebos-Beurtemolen. xae,ddd,gou,pvt,dse,vam,log,cal,dmm. 



 

BAARDMAN : Van 12 tot 17.10 waren 9 Baardmannetjes aanwezig rond de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. 

Van 13.10 tot 05.12 waren tot maximaal 9 vogels aanwezig in de Gavers. Op 09.11 werden er 3 gezien aan het KULAK-bekken 

te Kortrijk. In het Kasselrijbekken te Vichte, tenslotte, werden op 22.11 5 ex. genoteerd. 

fey,dwj,KristofGoemaere,gou,dkj,cbf,ber,vac,ddd,e.a. 

 

KUIFMEES : Op 13.09 werd een Kuifmees gezien aan de Leieweg te Marke. In de buurt, in de Aardweg te Marke, werd de 

soort geringd op 14.10. Op 17.09 werden 2 ex. geringd te Gijzelbrechtegem. ntj,xae. 

 

ZWARTE MEES : Van 04 tot 16.10 werden 23 doortrekkende Zwarte Mezen gezien boven de Gavers. De grootste 

groep (11 ex.) werd op 14.10 geteld in de Gavers. gou,dkj. 

 

BUIDELMEES : Van 21.09 tot 01.11 was de soort aanwezig in de Gavers. Meestal werd 1 ex. gezien. Enkel op 21.09 en 

10.10 waren het er meerdere (resp. 2 en 5 ex.). Op 09.11 werd een Buidelmees opgemerkt aan het KULAK-bekken te 

Kortrijk. gou,dkj,ber,ddf,mor,pae,ddd. 

 

KLAPEKSTER : Er werd een groepje van 4 ZW trekkende Klapeksters opgemerkt op 30.09. ddd. 

Het betreft het 14de gegeven voor onze regio, het eerste gegeven met meerdere exemplaren. 

 

KAUW : Er werden een paar grote slaapplaatsen genoteerd : 600 ex. op 02.11 aan de Oude Leiearm te Harelbeke en 400 

ex. op 04.12 aan het OT te Menen. De beste telpostdag werd beleefd op ttp Avelgem-Escanaffles (971 ex. op 17.10). 

dmm,lam,fey,dwj. 

 

RINGMUS : De beste telpostdag werd genoteerd aan ttp Heulebos-Beurtemolen : 129 ex. op 11.10. dmm,dse. 

 

VINK : De beste telpostdag werd genoteerd aan ttp Heulebos-Beurtemolen : 2.869 ex. op 11.10. dmm,dse. 

 

EUROPESE KANARIE : Er werd een Europese Kanarie geringd te Anzegem op 04 en 10.10. Op 06 en 07.11 was de 

soort aanwezig op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. Daar werd ook een ZW-trekker genoteerd op 12.10. 

xae,dwj,fey. 

 

GROENLING : Een uitzonderlijk grote groep fourageerde een tijdlang op een partij zonnebloemen te Ingooigem. Op 21.11 

werden hier 650 ex. geteld. dmm,laa. 

 

BARMSIJS : Van 18.10 tot 05.11 werden regelmatig Barmsijzen gezien, maximaal 5 ex. in de Gavers op 18.10. Trekkende 

vogels werden opgemerkt in de periode 04-18.10, max. 4 ex. boven de Gavers op 13.10. lit,gou,dkj,ntj,fey,e.a. 

 

KLEINE BARMSIJS : Van 17.10 tot 08.11 werden 11 Kleine Barmsijzen geringd te Anzegem. xae. 

 

KRUISBEK : Op 02.09 vloog een Kruisbek over het Keibeekbekken van Kortrijk. Op 09.09 zat er ééntje aan de Lange 

Munte te Kortrijk. In Anzegem werd de soort opgemerkt op 26.09 en 10.10 (15 en 6 ex.). ddd,dse,xae. 

 

GOUDVINK : De soort wa s aanwezig in de Gavers op 30.08, 18.10 en van 02 tot 11.11. Enkel op 18.10 werden 2 

ex. gezien. Daarnaast werd op 10.11 een Goudvink geringd te Anzegem. gou,tgh,dwj,xae. 

 

APPELVINK : Op 24.09 en 12.10 werd een Appelvink gezien te Vichte. Op 13.10 waren 2 ex. aanwezig in de Gavers en 

nog eentje op 01 en 02.11. Te Anzegem werden op 31.10 en 09.11 resp. 1 en 2 Appelvinken geringd.   

Overtrekkende vogels werden genoteerd in de periode 21.09-19.10 (max. 5 ex. op 17.10 boven de Gavers). 

vac,gou,dkj,ddf,xae,dby,fey.  

 

IJSGORS : Op 11.10 vlogen 2 IJsgorzen over de ttp Heulebos-Beurtemolen naar ZW. Op 22.11 werd een IJsgors gezien aan 

het Keibeekbekken te Kortrijk, waarna het diertje naar ZW wegvloog. dmm,dse,ddd. 

 

SNEEUWGORS : Op 02.12 vloog een Sneeuwgors naar NO boven Ingooigem. chw.  

Sneeuwgorzen trekken in het najaar door tot eind december. 

 



GEELGORS : Er werden overtrekkende Geelgorzen genoteerd op 21.09 (1 ex. Sint-Denijs), 11.10 (7 ex. op 3 telposten; 

max. 3 ex. op ttp Avelgem-Escanaffles) en 07.11 (1 ex. Avelgem-Escanaffles). Op 29.11 verbleef een Geelgors in de Gavers te 

Deerlijk. chw,fey,dwj,gou,dmm,dse. 

 

ORTOLAAN : Op 14.09 werd een Ortolaan gedetermineerd, overtrekkend op ttp Heulebos-Beurtemolen.  dmm,,pvt,vek. 

 

RIETGORS : Op 12.10 trokken 48 Rietgorzen over ttp Mortagnebos Sint-Denijs.  

 

GRAUWE GORS : Op 11.10 trokken 2 Grauwe Gorzen over ttp Heulebos-Beurtemolen. dmm,dse. 

 

gegevensverwerking : Luc Vandeghinste, Regionaal Coördinator (Reco) en Christoph Wintein (forumwatcher) 

interpretatie gegevens & tekst : Yann Feryn 

leescomité : Yves De Bosscher, Miguel Demeulemeester, Dirk Derdeyn, Filip Goussaert ,Luc Vandeghinste, Pieter Vantieghem, Christoph 

Wintein 

 
 
 

Trektellingen najaar 2004 
 
De vijf traditionele trektelplaatsen zullen bij normale weersomstandigheden elk weekend en in geval van 
een goede trekvoorspelling ook tijdens de week bezet zijn van in augustus tot ver in november. In 
principe wordt geteld van 7.30 u tot 19.00 u tenzij het weer of de trekomstandigheden er anders over 
beslissen. De telposten zijn meestal telefonisch bereikbaar. Iedereen is er van harte welkom, ook voor 
een kort bezoek. 

• Heule-Gullegem-Sint-Eloois-Winkel : aan de Beurtemolen, Muizelstraat (Draaitap) Sint-Eloois-Winkel, 
verantwoordelijke : Emmanuel Desmet (GSM 0499/19.89.49) 

• Bavikhove : aan het kruispunt Den Herder (Rijksweg tussen Harelbeke-centrum en Brugsesteenweg) 
inslaan richting Hulste, dan voor het rond punt links de Waterstraat inslaan, tot op het einde; telpost 
gelegen tussen de akkers; verantwoordelijke Patrick Vlaeminck (GSM 0479/67.95.90) 

• Harelbeke : aan de molen van de Gavers; verantwoordelijke Filip Goussaert (GSM 0476/26.06.58) 

• Sint-Denijs : aan de noordoostkant van Mortagnebos; verantwoordelijken Yves De Bosscher (GSM 
0478/23.12.33) en Dirk Derdeyn (056/75.77.79); 

• Avelgem-Escanaffles : op de bezinkingsbekkens van de oude suikerfabriek van Escanaffles op de 
zuidoever van de Schelde; verantwoordelijke : Yann Feryn (GSM 0495/21.57.72) 

 
Op topmomenten wordt bovendien getrekteld op de oude stortplaats aan de Bosstraat te Marke; 
verantwoordelijke Luc Vandeghinste (GSM 0498/90.92.90). 
 
Op de website van de Vogelwerkgroep (www.zwvlkoepel.be/vwg) kun je meer details lezen over onze 
telposten. Hier kun je ook dagelijks de trekvoorspellingen raadplegen. Als de trekcode 5 is of meer, dan 
is het misschien zelfs de moeite om tijdens de week te trektellen. Indien gewenst kun je ook per mail 
trekteltips toegestuurd krijgen. Vraag ze aan bij yann.feryn@pi.be. 

 
 


