VOGELS IN ONZE STREEK
broedseizoen 2003
en waarnemingen van 1 juni tot 31 augustus 2003

Het meest tot de verbeelding sprekende broedgeval van 2003 was voor sommigen opnieuw dat van de
Woudaap aan Bergelenput, terwijl anderen de voorkeur gaven aan de Slechtvalk van Ruien. Verder
verheugden we ons in de goede broedresultaten van Kuifeend en Blauwborst, de Krakeend die voor het 3de
opeenvolgende jaar jongen grootbracht in onze streek en de recordaantallen Scholekster, Buizerd en
Sperwer (die wellicht de Torenvalk heeft voorbij gestoken).
Voor dit artikel verwerkten we meer dan 4.000 gegevens, door meer dan 80 waarnemers ingestuurd aan Luc
Vandeghinste, Heulsestraat 150 te 8501 Bissegem (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.
Weer zomer 2003
juni
Juni 2003 kon zich meten met dé zomer van vorige eeuw: juni 1976. Het was op 23 dagen minstens 25°C, waarvan drie dagen met
maxima van >30°C: 01, 04 en 07/06. 5 en 9 juni waren daarentegen te frisse dagen met amper 18°C. 's Nachts bleef het zeer zwoel:
18 dagen met meer dan 15°C! De nacht van de 21ste was het amper 7 tot 9°C.
Tot en met de 5de regende het vrij veel. Op 8 juni kwam veel onweer voor met hagel en schade tot gevolg. Ook op 10, 14, 17, 18, 19,
22 en 30/06 viel er neerslag. Alle andere dagen van de maand verliepen droog. Véél neerslag viel er die bewuste 8ste juni, maar ook
de 30ste was het plaatselijk flink raak met totalen boven de 20 liter. Het maandtotaal bedroeg ongeveer 80% van de normaalwaarde.
Tot en met de 13de kwam de wind vooral uit het zuiden en het westen. Daarna volgde een NO-wind tot de 16de. Tot en met de 24ste
waaide de wind uit zowat alle richtingen en was af en toe zelfs sterk. Daarna kregen we opnieuw NO-winden.
Alle dagen was er zon, het maandtotaal was dan ook uitzonderlijk hoog! Slechts op drie dagen was ze weinig te bespeuren, maar
meer dan de helft van de dagen kregen we ruim 10 uren zon!

juli
Warm! Op minstens 20 dagen meer dan 25°C. Van 11 tot en met 21/07 was het wel overal eens meer dan 30°C. Te fris was het de
eerste 6 dagen van de maand, soms amper 17-18°C. De nachten van 8, 10, 12 en 13/07 waren te fris. Zowat alle andere nachten
waren zwoel te noemen met in de nacht van 13 op 14/07 zelfs vele plaatsen die niet onder de 20°C zakten.
Ook juli was een droge maand met totalen van 60 tot 80% van de normale. Tot en met de 6de regende het (lokaal zelfs zeer) veel,
daarna brak een droogteperiode aan die duurde tot de 22ste (enkel op 16 en 17/07 lokaal wat gedruppel). De laatste week was het
wisselvallig met vooral de 26ste veel regen.
De wind waaide overwegend uit het zuidwesten en het westen. NW-wind was er de 9de. De 10de was ze NO en dat bleef ook zo van
13 tot 15/07. Op 19/07 waaide een ZO-wind en op 21, 25 en 29/07 waaide de wind uit het zuiden. Op 02, 04 en 17/07 waaide de wind
matig, alle andere dagen was de wind zwak.
De zon liet zich alle dagen zien, de helft van de dagen zelfs zeer overtuigend zodat ook deze maand zeer zonnig werd.

augustus
Tot en met 13/08 beleefden we een heuse hittegolf met maxima tussen 28 en soms 37-38°C!! Vooral 7 en 8/8 was het bloedheet. Tot
en met de 27ste bleef het warm, daarna brak de zomer en werden de laatste vier dagen erg fris: 17 tot 20°C. 's Nachts was het niet
veel beter: slechts 1 of 2 nachten daalden we eens tot 10°C, alle andere nachten waren zwoel.

De neerslaghoeveelheid in augustus was ongeveer normaal, maar … deze waarde viel zo goed als volledig de laatste vier dagen van
de maand! Tot en met de 27ste beleefden we een droogteperiode om U tegen te zeggen. De laatste vier dagen van de maand viel er
overvloedig veel regen, in de nacht van 28 op 29/08 zelfs meer dan 50 liter op vele plaatsen!
Op de wind was geen pijl te trekken deze maand. Dagelijks kwam ze uit een andere richting aangewaaid, met een voorkeur voor
richtingen tussen noordwest en noordoost en steeds was ze zwak.
Ook deze zomerse topmaand had net als haar twee voorgangers zeer veel zon. Tot en met de 16de zelfs 200% van de
normaalwaarde.

Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).

DODAARS : De soort heeft gebroed te Escanaffles (4 kp), in de Gavers (1 à 3 kp), in de Stadsbaderputten te
Harelbeke (2 kp), te Sint-Anna Marke, De Poel te Menen (2 kp) en mogelijk in de Coupure Deweer te Avelgem,
aan de KULAK te Kortrijk en aan de Pontestraat te Marke (telkens 1 kp tenzij anders vermeld).
chw,lam,huj,vql,vaf,gou,fey,e.a.
In totaal hebben we dus weet van minstens 10 à 15 kp.

FUUT : We ontvingen broedgegevens uit de Gavers (23 à 25 kp), de Coupure Deweer en ’t Zakske te
Avelgem, de Oude Leiearm van Wevelgem (3 kp), Desselgem en Kuurne, de bezinkingsputten van
Escanaffles, Bergelenput (3 kp), het kanaal te Kortrijk (2 kp), Moen (2 kp) en Zwevegem en het Biezenveld te
Lauwe. Verder broedde de soort mogelijk in de zavelput van Beveren-Leie en de Peracker te Waregem
(telkens 1 kp tenzij anders vermeld). gou,chw,rbi,cbr,cbf,dmm,fey,lam,e.a.
In totaal hebben we dus weet van 40 à 44 kp.

AALSCHOLVER : De maandmaxima in de Gavers bedroegen in juni 20 ex., in juli 26 ex. en in augustus 22 ex.
dkj,gou.

WOUDAAP : Het eerste Woudaapje werd op 05.05 opgemerkt in de Gavers, een m. dat er bleef tot 07.05.
In Bergelenput werd de soort het eerst opgemerkt op 07.06 (een m.). Vanaf 19.06 was er een koppel
aanwezig. Op 01.07 werd gezien hoe het m. voedsel naar het nest aanvoerde. Het koppel kreeg 3 jongen. De
laatste waarneming van het broedgeval werd genoteerd op 09.09 (2 juv.). dkj,sxj,log,dmm,cbr,blm,e.a.
Sinds 1996 broedt de Woudaap regelmatig in onze streek (in de Gavers in 1996, 1998, 1999 en 2000; in
Bergelenput in 2002 en 2003).

BLAUWE REIGER : Er broedden 76 kp in de Gavers. Nooit waren zoveel broedkoppels aanwezig. Tot hiertoe
was 1990 het beste jaar met 74 kp. Het uitblijven van een strenge winter heeft hier ongetwijfeld wat mee te
maken. gou.

OOIEVAAR : We ontvingen nog een paar erg late voorjaarswaarnemingen : op 26.06 een juv. in de
Scheldemeersen van Avelgem en op 27.06 een Ooievaar aan de oprit van de A19 te Menen. dzf,dse.

KNOBBELZWAAN : De Knobbelzwaan kwam tot broeden in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles
(2 kp), in de Gavers (2 à 3 kp), aan het sas te Harelbeke (2 kp), in het waterbekken van de KULAK te Kortrijk,
in het Keibeekbekken te Kortrijk, in de Groene Long te Kuurne, aan de Coupure van Waarmaarde en op de
Leie te Wielsbeke (telkens 1 kp tenzij anders vermeld). chw,gou,cbr,gou,ddd,cbf,e.a.
In totaal hadden we weet van 11 à 12 kp.

CANADESE GANS : Dit jaar werden er broedgevallen gesignaleerd aan de Belgiek te Deerlijk, in de
Scheldemeersen van Kerkhove (3 kp waarvan de eieren zouden zijn geschud door de VLM), in Bergelenput (2
kp), in de Gavers (2 à 4 kp), aan de Blauwhuisstraat te Hulste, aan de Schelde te Kerkhove, in Paters Mote
Kortrijk (eerste broedgeval ooit voor het gebied), aan de Poel te Menen, aan het sas van Ooigem, aan de
Aardstraat te Bavikhove, aan de Kasselrijbeek te Waregem en op de Schelde te Spiere (telkens 1 kp tenzij
anders vermeld). vac,log,cbf,huj,chw,dbt,lam,for,des,fey,e.a.
De soort broedde met minstens 13 à 15 kp.

NIJLGANS : Op 06.07 werd een koppel met 2 juv. gezien aan de overkant van de Schelde bij Avelgem.
Mogelijk hebben deze vogels gebroed in Waarmaarde. chw,e.a.

BERGEEND : Er broedde een koppel aan de Schelde tussen Bossuit en Spiere. Aan de Schelde te Spiere zelf
waren nog minstens 2 broedgevallen. chw,ddd.

KRAKEEND : Voor het derde opeenvolgende jaar broedde de soort te Avelgem-Escanaffles. Dit jaar 1 kp met
6 pulli. dwj.

KUIFEEND : De soort broedde in de bezinkingsputten van Escanaffles (3 kp), op de Coupure Deweer te
Avelgem, in de Gavers (1 à 3 kp), aan de Schelde te Kerkhove en te Spiere, aan de Oude Leiearmen van
Wevelgem (4 kp) en mogelijk in het Schrijverke te Marke (telkens 1 kp tenzij anders vermeld).
mad,vac,des,chw,ddd,gou,ntj,e.a.
Er broedden minstens 11 à 14 kp.

WESPENDIEF : Een opvallend zomergegeven waren de 2 ex. die op 22.06 werden opgemerkt aan de
Manpadstraat te Bellegem. ber.

BRUINE KIEKENDIEF : Een koppel bracht 4 jongen groot in het rietveld van Ruien. dmm.

SPERWER : We ontvingen broedgevallen uit Hemsrodebos en de Zilverberg te Anzegem, de Achterdries te
Avelgem, Bellegembos, in de buurt van de Brandemolen te Deerlijk, te Hulste, te Ingooigem, op tal van
plaatsen te Kortrijk (aan het kanaal, in het Kennedybos, in het park De Blauwe Poort, in de Loofstraat, in
Paters Mote en op de Pottelberg), aan het O.T. van Menen, in het Orveytbos en langs de vaarttaluds te Moen,
in de Rozestraat te Moorsele (niet zo ver van Bergelenput), te Otegem, in de Beerbosstraat te Sint-Denijs, in
het centrum van Vichte, in het waterwingebied van Waarmaarde, te Tiegem (4 kp), in de Gavers (2 kp) en
mogelijk in de Scheldemeersen te Bossuit, te Heestert, te Helkijn, te Bavikhove, in de Kleiputten ’t Hoge
Kortrijk en aan de grens Kuurne-Harelbeke.

In totaal komen we dit jaar dus aan minstens 27 à 33 kp. Nog nooit werden zoveel broedgevallen vastgesteld.
Het reële aantal ligt tegenwoordig waarschijnlijk al in de buurt van de 40 kp !

BUIZERD : De Buizerd broedde in recordaantal in onze streek : in het Hellebos en Bassegembos te Tiegem
en op de Zilverberg en in Hemsrodebos te Anzegem. Op 06.05 baltsten Buizerds in de Gavers, maar ze
kwamen er niet tot broeden. vac,gou,dhm,ddd,e.a.

TORENVALK : De soort broedde minstens in Hemsrodebos Anzegem, in het Leembos te Bavikhove, aan de
bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles, in de Gavers (2 kp), in de Verrieststraat te Ingooigem, in de
Kleiputten ’t Hoge, in Kennedybos en aan het KULAK-waterbekken te Kortrijk, aan de Oude Leie te Kuurne, te
Otegem, aan het Laatste Oordje te Zwevegem, aan het O.T. en naast de Poel te Menen, in het Orveytbos te
Moen, aan het Stadsbaderputje te Harelbeke, langs de A17 te Rollegem, in de buurt van de Priesterstraat en
in Mortagnebos te Sint-Denijs, te Bellegem, in de Rodenbachstraat te Vichte, in het waterwingebied te
Waarmaarde, langs de Schelde te Avelgem en mogelijk aan Bergelenput, op de kruising E17-E403 te Aalbeke,
op Ruifeleinde te Beveren-Leie, in de Vossestraat te Ingooigem, in de Vrijlegemstraat te Bavikhove, in de
Rijtmeersen te Avelgem, aan de Oude Leie te Desselgem, in Ooigembos en in de Molenstraat te Heestert.
We telden dus minstens 23 à 32 kp. Het is mogelijk dat tegenwoordig meer Sperwers dan Torenvalken
broeden in onze streek.

BOOMVALK : De soort broedde aan de Achterdries te Avelgem, aan de Kasselrijbeek, de Brandemolen en de
Snoekstraat te Deerlijk, aan Bergelenput, in de Gavers, aan de Heulebeek te Heule, aan de grens IngooigemAnzegem, op de grens Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, aan ’t Schrijverke te Marke, op de Keiberg te HeestertMoen, aan de Schelde te Outrijve en mogelijk aan de Heerlijkheid te Heule.
We ontdekten 12 à 13 kp. Het geeft de indruk dat de Boomvalk iets minder broedt dan enkele jaren terug (in
de periode 1999-2002 waren er resp. mogelijk 20 kp, 7 à 22 kp, 11 à 23 kp en 8 à 16 kp).

SLECHTVALK : Op 15.05 werden bij een controle van een nestkast op de elektriciteitscentrale van Ruien 2
pulli gezien terwijl 3 adulte vogels rondvlogen. De soort kwam dus voor het eerst in de buurt van onze streek
succesvol tot broeden ! Eén jong werd met gedragstoornissen afgevoerd naar het vogelasiel, waar het stierf.
Het 2de jong werd wellicht volwassen. fey,vaa,pvt.

KWARTEL : De voorjaarstrek van die soort loopt tot in juli, wanneer de najaarstrek al begonnen is. En de soort
roept vaak op trek. Niet makkelijk dus om daar de broedgevallen uit te distilleren. Uit de veelheid van de
waarnemingen, vermoeden we sterk dat de soort dit jaar broedde te Sint-Denijs (2 kp) en Zwevegem (2 à 3
kp). Bovendien werden 4 juv. geringd te Ingooigem. ddd,dby,laa,dmm,e.a.

WATERRAL : De soort heeft gebroed aan de kleine Bergelenput (kp met 3 pulli gezien op 16.06) en misschien
in de Gavers. dem,dmm,gou.

MEERKOET : De doorgestuurde gegevens zijn te sporadisch om een overzicht te geven. Gezien de
algemeenheid van de soort, publiceren we misschien best enkel nog volledige inventarisaties van grotere
gebieden.

SCHOLEKSTER : We ontvingen broedgegevens van deze recent nieuwe broedvogel uit Anzegem, Ingooigem,

Moen, Vichte en mogelijk ook uit Waregem en Avelgem. laa,vac,jaj,dby,dzf,byp,vaa,GuntherGroenez,fey,e.a.
In totaal betreft het dus minstens 4 à 6 kp. Meteen werd 2003 het meest succesvolle seizoen ooit voor onze
regio.

KLEINE PLEVIER : De Kleine Plevier broedde minstens in de bezinkingsbekkens van Escanaffles, aan de
Tjampenbeek te Ingooigem en in de Jagershoek te Vichte. Mogelijk waren er ook broedgevallen aan de oude
spoorweg te Avelgem en aan de Vetex en aan het Keibeekbekken te Kortrijk. chw,deh,vac,ddd,zsj,e.a.

HALSBANDPARKIET : Tijdens het broedseizoen ontvingen we regelmatig waarnemingen van deze soort uit
het Park Casier te Waregem. Er werd nooit gezien dat een vogel een nestholte bezocht. Toch denken we dat
de soort hier ergens moet gebroed hebben. YvesAmpe,fey.

KERKUIL : We ontvingen broedgegevens van Kerkuil uit Bavikhove met 3 juv., uit Ingooigem (vermoedelijk 3
juv.), uit Anzegem (grens Tiegem) met 3 juv., waarvan 1 overleden en uit Sint-Lodewijk-Deerlijk.
Op 14.07 werd een juv. vogel doodgereden te Otegem. Op 27.08 vloog een "alba" over te Bellegem en op
29.08 werd te Waregem een Kerkuil uit een loods ontzet door Vogelbescherming Vlaanderen.
ber,dby,blm,huj,for.
Eén van de Bavikhoofse jongen werd later overreden in Nederland.

BOSUIL : Er broedde een koppel Bosuil in Bassegembos te Tiegem. Eén jong werd geringd, één jong zat
dood in het ei. Op 22.05 werd te Helkijn een jonge vogel dood gevonden. vac,xlp.

RANSUIL : De Ransuil broedde minstens in de Konijnestraat te Heestert (2 juv.), in de Loofstraat te Kortrijk (3
juv.), aan Bergelenput (3 juv.), in de Gavers (1 à 2 kp), in het Hellebos (aantal juv. onbekend) en het SintArnolduspark (3 juv., waarvan 1 dood) te Tiegem. In het broedseizoen was de soort ook nog te zien aan het
kasteelpark ’t Hoge te Kortrijk en in de Kreupelstraat te Bellegem. chw,mam,lam,xam,vac,rbi,dzf,lak,ctj,vhn,e.a.

IJSVOGEL : We vonden broedvogels in de Coupure Deweer te Avelgem, in Bergelenput (2 juv.), in de Gavers
(2 juv.), aan het O.T. te Menen, aan de Oude Leie te Wevelgem en aan de Oude Leie te Kuurne. Mogelijk
broedde de soort ook in het reservaat ’t Schrijverke te Kortrijk-Marke, in de Groene Long te Kuurne, in de buurt
van
het
kanaal
te
Kortrijk
en
aan
het
kanaal
te
Bossuit.
dzf,xel,log,dhl,dmm,ber,dse,xlp,cbf,cbr,lam,rbi,gou,ddd,e.a.
We ontvingen dus gegevens van 6 à 10 broedkoppels (2de beste jaar ooit, na vorig jaar toen 10 à 12 kp
werden opgemerkt).

ZWARTE SPECHT : De soort broedde waarschijnlijk in Hemsrodebos en aan de Zilverberg te Anzegem.
dhm,vac,jaj,fey,tgh,lak.

KLEINE BONTE SPECHT : De soort broedde in de Gavers (1 à 2 kp), in het Astridpark te Kortrijk, aan de
Stokerijstraat te Kuurne, aan de Oude Leie te Ooigem, in de Kerkdreef te Vichte en mogelijk in het
Magdalenapark te Kortrijk, in de buurt van de Groene Long te Kuurne en in het park van Heule. Opmerkelijk
was de waarneming van 3 à 4 ex., waarvan juv. vogels nog werden gevoederd, op 10.06 in een tuin in Deerlijk

(dispersie van koppel uit de buurt). gou,mam,huj,dmm,vac,vql,des,pvt,fey,e.a.

OEVERZWALUW : De kolonie van Bergelenput herbergde 38 kp, waarvan 33 kp succesvol bleken. In de
tweede ronde broedden slechts 6 koppels met succes. In de Stadsbaderput te Harelbeke broedden minstens
10 kp. log,trf,naa,dhl,lam.

HUISZWALUW : Interessante concentraties of volledige tellingen : 37 kp in centrum Anzegem, 16 kp in
centrum Avelgem, 6 kp in centrum Gullegem, 12 kp in het centrum van Harelbeke, 12 kp in Helkijn, 25 kp aan
het sas te Ooigem, 4 kp aan oostkant brug Kerkhove (in 1999 de grootste kolonie voor onze streek met een
30-tal kp). gou,lid,dmm,dby,chw,cbf,cbr,e.a.

GROTE GELE KWIKSTAART : Er werd een broedgeval vastgesteld in een garage aan het nieuw sas te
Moen. Mogelijk broedde de soort ook aan het sas van Ruien-Waarmaarde, het sas van Ooigem, aan de
Broeltorens en aan Sluis 9 op het kanaal te Kortrijk. ddd,fey,chw,cbf,cbg,ber,vac,e.a.

NACHTEGAAL : Waarschijnlijk broedde de Nachtegaal in de Gavers (zangpost die vele dagen bleef
aanhouden). fey,gou,e.a.

BLAUWBORST : De soort broedde op de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (2 kp), aan de
Broekenhoek te Moen (4 kp), aan het KULAK-waterbekken en het Keibeekbekken te Kortrijk (beide 2 zp), aan
het waterbufferbekken te Vichte, in de Schalaffiemeersen te Avelgem, in de Brucqstraat en de Helstraat te
Sint-Denijs (beide 2 zp) en in de Zandbeekstraat te Sint-Denijs. dwj,dby,ddd,vac,dzf,pae,e.a.
De 17 getelde territoria zijn wellicht slechts een fractie van het aantal broedvogels in onze streek. De populatie
in het akkerland te Moen-Sint-Denijs is explosief toegenomen. De Blauwborsten langs de Schelde werden niet
eens geteld.

GEKRAAGDE ROODSTAART : Er was een geslaagd broedgeval op de grens Waregem-Wortegem. dwe.

SPRINKHAANZANGER
:
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RIETZANGER : Er broedden 1 à 2 kp in de Gavers. gou,alp.

BRAAMSLUIPER : Er werden vaste territoria vastgesteld aan Bergelenput (2 zp), aan het KULAK-bekken en
aan het Gebr. Van Raemdonckpark te Kortrijk. Er broedden 1 à 2 kp in de Gavers en mogelijk 1 kp aan de
bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. log,gou,chw,e.a.

GOUDHAAN : In het centrum van Vichte waren 4 vaste zangposten aanwezig. Verder waren er zangposten
aan Nuyttens Hof te Harelbeke (2 zp), in het Park De Blauwe Poort en in de Bondgenotenlaan te Kortrijk, in de
Gavers en in de Anzegemse bossen. vac,fey,dem,ber,tgh,lak,ddf,e.a.

Omdat de soort een stuk algemener geworden is dan vroeger, vermoeden we dat ze niet meer consequent
wordt doorgestuurd. Het reële broedaantal is wellicht een veelvoud van de 10 zangposten die we ontvingen.

VUURGOUDHAAN : Een zangpost op 19.03 aan de Zilverberg te Anzegem wijst waarschijnlijk op een
broedgeval. vac.

MATKOP : In de Gavers broedden nog 8 à 10 kp. Het gebied is de enig overblijvende stronghold voor deze
soort in onze regio. Elders werden enkel zangposten opgemerkt aan de Zilverberg te Anzegem (2 zp) en aan
de oude spoorweg te Avelgem (1 zp). vwg,vac,jaj,chw,fey,e.a.

BOOMKLEVER : Er werden broedgevallen vastgesteld in het Sint-Arnolduspark te Tiegem (min. 2 kp) en in
Bellegembos. vac,gou,fey.

WIELEWAAL : De soort broedde waarschijnlijk in Hemsrodebos Anzegem en in een populierenbosje aan de
Schelde te Bossuit. dhm,fey,gou,chw.

ROEK : We ontvingen gegevens van de kolonie aan de Leie te Kortrijk (den Hert) (11 kp), de Sint-Denijseweg
te Kortrijk (5 kp), Bos Samain te Lauwe (62 kp), Bos Dewitte te Lauwe (25 kp), Kraaiveld Lauwe (6 kp), de
Aardweg te Marke (24 kp), het Reigerbos Gavers (9 kp) en het Lang Water te Zwevegem (28 kp). vql,lam,dbt.

PUTTER : De soort moet gebroed hebben aan de Heirbaan te Anzegem, in de Lange Winterstraat te Anzegem
(min. 2 kp), aan de bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles (min. 5 juv.) en mogelijk aan het vliegveld van
Moorsele en te Deerlijk. vac,gou,chw,pvt,wil,e.a.

GEELGORS : Op 30.05 werd een koppel opgemerkt aan de Coupure van Waarmaarde. De waarnemer maakt
gewag van een broedgeval. Op 16.06 werd een kp gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk en op 25.06 was
een zangpost aanwezig aan de Vichtebeek te Hulste. Ook de laatste 2 waarnemingen zijn op zijn minst
broedverdacht. dyy,ddd,huj.

RIETGORS : Er waren minstens 3 territoria aan het KULAK-bekken te Kortrijk en diverse kp in het
akkercomplex tussen Moen en Sint-Denijs. Mogelijk broedde de soort ook aan het waterbufferbekken te
Vichte, aan de oude spoorweg en in de Rijtmeersen te Avelgem, in de bezinkingsbekkens van AvelgemEscanaffles (2 zp) en aan de Oude Leie te Desselgem. gou,dby,chw,vac,cbr.

GRAUWE GORS : Op 05.04 werden 2 ex. opgemerkt aan Bergelenput. In mei was een koppeltje aanwezig
aan het vliegveld te Moorsele. Er was een broedgeval aan de E17 te Rollegem en waarschijnlijk broedde de
soort ook aan de Beaulieufabriek te Wielsbeke. fwi,doo,pvt,dbj,rbi.

gegevensverwerking : Luc Vandeghinste, Regionaal coördinator (Reco) en Christoph Wintein, forumwatcher
interpretatie gegevens & tekst : Yann Feryn

leescomité : Yves De Bosscher, Miguel Demeulemeester, Christoph Wintein

