VOGELS IN ONZE STREEK
zomer 2004
en waarnemingen van 1 juni tot 31 augustus 2004
De belangrijkste uitschieter van het broedseizoen 2004 was het nieuwe broedgeval van Woudaapje (nou
ja, uitschieter … de soort broedt sinds een 10-tal jaar bijna jaarlijks bij ons). Leuk waren alleszins ook de
broedgevallen van Slobeend en Krakeend. Net buiten onze streek kwamen Wespendief en Bruine
Kiekendief tot broeden en het was een goed broedjaar voor de roofvogels, uilen, voor Blauwborsten en
(verrassend genoeg) ook voor Huiszwaluwen !
Vanaf dit artikel hebben we een nieuwe auteur : Dirk Derdeyn nam een deel van de artikels over. En hij toonde meteen dat hij er
wat van kan. Indien nog iemand anders graag één of meerdere groepen vogels wil beschrijven voor deze rubriek, kan een mailtje
sturen naar yann.feryn@scarlet.be.
Voor dit artikel verwerkten we een 2.000-tal gegevens, ingestuurd door 94 waarnemers aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 te
8500 Kortrijk (0498/90.92.90), vwg@zwvlkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Of nog beter: je kunt je
waarnemingen digitaal doormailen. Kijk hiervoor op onze website www.zwvlkoepel.be/vwg of contacteer onze pc-man Filip
Goussaert (webmaster van dezelfde website). Op de site werd ondermeer ook een door-te-sturen-soortenlijst opgenomen, naast
een gedetailleerde statuslijst van alle ooit in Zuid-West-Vlaanderen waargenomen vogelsoorten.
Vogelsoorten waar bahc bij staat vermeld, daar dient de waarnemer een verslag voor op te stellen voor het Belgisch Avifaunistisch
Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet (www.bahc.be).

WEER
Veel normaler dan normaal kon juni niet zijn. Zowel neerslag, zonneschijn, temperaturen als windsnelheid waren
normaal. Toch zaten er wel een aantal uitschieters in de temperaturen. Zo werd het op 8 en 9 juni bijna overal
tropisch met toppers tot 33°C. De 14de, de 20ste en de 26ste waren dan weer koude nachten ons deel met minima
rond 5-6°C.
De hoogste neerslagwaarden lagen tussen 5 en 42 liter en kwamen voor de 2de, de 10de of de 18de. Het regende
op ongeveer 18 dagen wel ergens in het land. Onweer kwam voor op 11 dagen (2-9-10-11-12-18-19-20-21-23 en
25/06) en hagel op 10-12-19-21 en 23/06. Schade hierdoor was er op 2-19-21 en 23/06.
De zon liet zich zowat door heel de maand goed zien en we kwamen aan een 200-tal uur zonneschijn wat perfect
normaal is.
De wind kwam vooral uit noordelijke, westelijke of zuidelijke sectoren en het stormde aan de kust op 23 en 24 juni.
Landinwaarts was er enkel de 23ste heel veel wind.
De eerste tien dagen van juli waren aan de koude kant. Op 6 en 11/7 werd het ’s nachts zelfs op vele plaatsen
amper 2 tot 6°C. De laatste tien dagen van de maand waren dan weer warm, maar niet extreem. Het werd geen
enkele keer 30°C en er waren in het land 6 dagen waarop het minstens 25°C werd. De gemiddelde temperaturen
lagen dan ook dichtbij de normale waarden.
Qua neerslag zaten we iets boven de normaalwaarden. Op 24 dagen kwam er ergens wel een onweer voor en ook
hagel was een frequent voorkomend iets. Schade door regen, wind of hagel was er op meerdere dagen (7-8-9-1012-17-22 & 23/07). De hoogste dagsommen waren gelegen tussen 10 en 60 mm.
De zon kwam er tot en met de 20ste maar matig aan te pas. Het was dankzij de laatste tien erg zonnige dagen dat
we dan toch nog tot een hogere zonneschijnduur kwamen dan normaal.
De wind tenslotte kwam vooral uit de richtingen west en Z tot ONO, terwijl de wind de hele maand zwak was,
behalve op de 17de toen aan de kust rukwinden tot meer dan 100 km/uur genoteerd werden.
Augustus was een zeer abnormaal warme maand. De maximumtemperaturen lagen ongeveer 2°C hoger dan
normaal met uitschieters tussen 25 en 34°C, vooral tijdens de eerste tien dagen van de maand. De laatste tien
dagen werd het ’s nachts even wat frisser, maar ook dan daalde het kwik in Vlaanderen niet onder de 6 of 7°C. Op
minstens 10 dagen werd het zomers warm (>25°C).
We kregen heel wat neerslag over ons heen, vooral in de vorm van buien echter met dagtotalen die plaatselijk tot
90 liter / m² konden oplopen … (Plaatselijk) erg natte dagen waren o.a. 6-10-13-15-16 en 18/8 met lokaal tot 40 liter
neerslag! Op 23 dagen kwam er onweer voor (een nieuw record!) en op 8 dagen werd hagel gesignaleerd.
Vooral de eerste tien dagen van de maand kwam de zon er uitbundig aan te pas. Daarna was het veel bewolkt
zodanig dat we net iets te weinig zon kregen vergeleken met de normaalwaarden.
De wind kwam vooral uit het NNO tot het ZZW en er werden geen noemenswaardige windsnelheden genoteerd.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info : www.weerkunde.be (Geert Naessens).

FUTEN (fey)
Dodaars. De soort heeft gebroed te Escanaffles (4 kp), in de Gavers te Harelbeke-Deerlijk (3 kp), in de Stadsbaderputten te
Harelbeke (1 à 3 kp), te Sint-Anna Marke, De Poel en OT te Menen (samen 4 kp), in de Waarmaardecoupure en mogelijk in
Bergelenput Gullegem (telkens 1 kp tenzij anders vermeld). chw,rbi,gou,bay,dum,lam,cbf,e.a.
In totaal hebben we dus weet van minstens 14 à 17 kp.
Fuut. We ontvingen broedgegevens uit de Gavers (33 kp), de Coupure Deweer te Avelgem, de Kerkhovecoupure, de Oude
Leiearm van Wevelgem (2 kp), Bissegem, Kuurne, Bavikhove (2 kp), Ooigem (2 kp) en Wielsbeke, ’t Schrijverke te Marke, de
bezinkingsputten van Escanaffles, Bergelenput (3 kp) en het kanaal Bossuit-Kortrijk (minstens 4 kp) (telkens 1 kp tenzij anders
vermeld). xel,dby,chw,gou,cbr,ntj,ctj,ddd,lam,rbi,cbg,dby,e.a.
In totaal hebben we dus weet van een 53-tal kp.
Roodhalsfuut. Onze Roodhalsfuut was de hele periode te zien in de Gavers, meerbepaald tot 29.08. Het dier is hier vrijwel
onafgebroken aanwezig sinds 21.08.1997.

REIGERS (fey)
Woudaap. Het eerste Woudaapje werd op 24.05 opgemerkt in de Gavers (een m.). Het dier kreeg gezelschap van een w.
vanaf 13.06. Van 16.06 tot 28.07 werd regelmatig een tweede m. opgemerkt en op 17.06 zelfs een tweede w. Het plaatselijke
koppel was succesvol, voederde van 07 tot 10.08 een vreemd jong en werd op 15.08 gezien met 3 eigen pulli. Na 17.08
werden enkel nog juv. vogels gezien (laatste op 19.09). dkj,gou,ddd,ddf,mor,pte,ber,xrd,xrl,can,e.a.
In Bergelenput werd op 29.05 een m. opgemerkt. Op 05.09 was een juv. aanwezig. De beide waarnemingen betreffen wellicht
doortrekkers. De soort kwam hier dit jaar niet tot broeden. rbi,pvt,for.
Van elders kregen we nog een éénmalige waarneming van een m., op 06.06 gezien aan de Oude Leiearm te Wielsbeke. cbr.
Sinds 1996 broedt de Woudaap regelmatig in onze streek (in de Gavers in 1996, 1998, 1999, 2000 en 2004; in Bergelenput in
2002 en 2003).
Blauwe Reiger. Er broedden, net als vorig jaar, 76 kp in de Gavers.

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (ddd)
Knobbelzwaan. Knobbelzwanen broedden met succes aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles, in de Gavers
(2 kp), in het natuurgebied De Plaatsebeek (nabij de Oude Leie van Bavikhove), aan de Waarmaardecoupure en aan de
Scheldemeersen te Kerkhove (telkens 1 kp tenzij anders vermeld). chw,lam,dby.
Canadese Gans. Broedgevallen werden vastgesteld langs de Schelde (Kerkhove meersen 2 kp, Kerkhove coupure,
Avelgem meersen (2 kp), Outrijve en te Waarmaarde), aan Bergelenput , in de Gavers (6 kp), aan de E. Hullebroecklaan te
Heule, te Marke (kleiput Pontestraat), aan de Poel te Menen, te Kerkhove, aan Park Casier te Waregem en te Vichte
(jagershoek en kerkehove), met telkens 1kp tenzij anders vermeld. gou,chw,lam,xel,fey,e.a.
Nijlgans. Er was een geslaagd broedgeval aan de Gavers en aan de Waarmaardecoupure . gou, chw.
Casarca. Deze soort kwam tot broeden aan de Oude Leie te Bavikhove (9 pulli). Op 1.06 werden twee ex. gezien aan de
Gavers. for, huj,fey,dby,ber,ddf.
Bergeend. Zoals de laatste jaren steeds het geval was, werd deze soort bijna uitsluitend langs de Schelde broedend
aangetroffen: 6 kp op de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing en 1 kp langs de Schelde te Kerkhove. Voorts was er ook
een broedgeval langs de Leie te Wielsbeke. chw,for,aves,cbr.
Krakeend. Voor het vierde opeenvolgende jaar broedde de soort te Avelgem-Escanaffles. Dit jaar 1 kp met 10 pulli. chw.
Slobeend. Er was een broedgeval te Avelgem-Escanaffles (8 pulli). Deze soort wordt lang niet elk jaar broedend in onze
regio vastgesteld ! chw.

Kuifeend. De soort broedde in de Gavers (1 kp), aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing (1 kp) en aan de Oude
Leiearmen van Wevelgem (2 kp) .

ROOFVOGELS (fey)
Wespendief. De Wespendief broedde wellicht net buiten onze regio in de omgeving van Anzegem. Mogelijk was er ook een
broedgeval te Sint-Denijs. Opvallend was ook een waarneming van 2 baltsende vogels op 18.07 te Bellegem.
vac,dse,dby,dmm,vhn,MatthiasDepoorter.

Bruine Kiekendief. Er overzomerden een 4-tal ex. in het zuiden van onze regio, met als zwaartepunt Sint-Denijs. De soort
broedde wellicht net ten zuiden van onze regio in een akker. ddd,dby,e.a.
Sperwer. We ontvingen broedgevallen uit Anzegem (2 kp), Avelgem (1 à 2 kp), Deerlijk (0 à 1 kp), Gullegem, Harelbeke (1 à
2 kp), Heule, Ingooigem (3 kp), Kooigem (0 à 1 kp), Kortrijk (1 à 4 kp), Kuurne, Bellegem, Ledegem, Moen (2 kp), Ooigem (1 à
2 kp), Sint-Denijs (1 à 2 kp), Vichte (2 à 3 kp), Waarmaarde-Tiegem (0 à 1 kp), Wevelgem en Zwevegem (telkens 1 kp tenzij
anders vermeld).
In totaal komen we dit jaar dus aan minstens 21 à 32 kp. Vorig jaar was een recordjaar met 27 à 33 kp.
Buizerd. De Buizerd broedde voor het eerst in de Gavers. Ook in Anzegem kwam de soort weer tot broeden (2 kp). In
Kaster was er een broedpoging, in Heestert een waarschijnlijk en in Ooigem een mogelijk broedgeval. Losse waarnemingen
middenin het broedseizoen werden verricht te Escanaffles (12.04, 16 en 17.05), te Kerkhove (20.05), te Ingooigem (22.05), te
Kortrijk (23.05) en te Sint-Denijs (11.06).
Torenvalk. De soort broedde minstens te Aalbeke, Avelgem, Bavikhove (1 à 2 kp), Escanaffles, Gullegem, Harelbeke, Helkijn,
Ingooigem (2 kp), Kerkhove, Kortrijk (2 kp), Marke (2 kp), Menen (2 kp), Moen, Rollegem, Sint-Denijs (1 à 2 kp) en Wielsbeke
en mogelijk te Otegem, Desselgem-Ooigem, Heestert, Kuurne en Waarmaarde (telkens 1 kp, tenzij anders vermeld).
We telden dus minstens 20 à 27 kp. Vorig jaar waren dat er nog 23 à 32 kp, wellicht met eenzelfde onderzoeksinspanning. We
hebben de indruk dat het broedaantal van de soort licht dalend is.
Boomvalk. De soort broedde te Avelgem (1 à 2 kp), aan Ooigembos, te Harelbeke-Deerlijk, Bellegem, Heule, IngooigemOtegem, Tiegem, Kortrijk, Marke, Sint-Denijs, Kooigem, Vichte (1 à 2 kp), omgeving Waregem en wellicht ook te Heestert,
Bossuit en Beveren-Leie.
We ontdekten 13 à 18 kp.
Slechtvalk. Het koppel van de elektriciteitscentrale van Ruien beperkte zich in 2004 tot een broedpoging . Er waren op een
bepaald moment wel 7 eieren (2 wijfjes aanwezig), maar op 28.05 resteerde er slechts één meer.

HOENDERACHTIGEN (fey)
Kwartel. We ontvingen broedgegevens uit Sint-Denijs (pullus op 15.08) en Outrijve (Scheldemeersen) en mogelijk aan de
Keibeekbekkens te Zwevegem-Kortrijk. ddd,chw,e.a.
Waterral. De soort heeft gebroed aan het Keibeekbekken te Kortrijk (adulte vogel met 2 pulli gezien op 27.05) en misschien
in de Gavers. ddd,gou,e.a.

STELTLOPERS (ddd)
Scholekster. De soort broedde met zekerheid te Anzegem en te Vichte en mogelijk ook te Moen en te Waregem. Een nest
te Wevelgem werd omgeploegd. for,vac,dzf,lam,e.a.
Kleine Plevier. Er werd enkel broedverdacht gedrag vastgesteld te Avelgem-Escanaffles .

MEEUWEN en STERNS (ddd)
Zwartkopmeeuw. Een juveniele vogel werd op 13.07 aan de Gavers opgemerkt. dkj.

Grote Stern. Een vogel pleisterde eventjes aan de Gavers op 13.07. ddd.
Visdief. Een zomer lang werden Visdiefjes waargenomen aan de Gavers, wat de indruk wekte van een volledige overzomering
door minstens één exemplaar.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (fey)
Kerkuil. We ontvingen broedgegevens van Kerkuil uit Bavikhove, Harelbeke (3 juv.), Heestert (2 juv.) en Kaster (3 juv.). De
soort broedde mogelijk ook te Tiegem en te Kortrijk.
Losse zomerwaarnemingen ontvingen we uit Anzegem (15 en 19.08) en Zwevegem (15.08). ntj,dby,dzf,ber,vlm,vac,chw,Ben
Pattin,dum,Johan Vandorpe,Stijn Willen.

Bosuil. Er broedde een koppel Bosuil in Kaster (3 juv.), Bossuit en Sint-Denijs. Mogelijk was er ook een broedgeval te Vichte.
Losse zomerwaarnemingen ontvingen we uit Avelgem (15.07 aan Coupure Deweer) en Heestert (vergiftigde zieke vogel op
05.08; na herstel kon de vogel opnieuw worden losgelaten in Mortagnebos op 14.09, waar hij onmiddellijk het gezelschap vond
van een soortgenoot). vac,dse,chw,rbi,dmm,dea,dby,mat,dzf,e.a.
Ransuil. De Ransuil broedde minstens te Avelgem (2 à 3 kp), Harelbeke, Heestert, Marke, Moen (2 kp), Sint-Denijs (4 kp),
Kaster en Vichte (3 kp). Waarschijnlijk waren er nog broedgevallen in de buurt van Escanaffles en te Anzegem.
dee,dea,dzf,lid,rbi,chw,vql,ddd,dby,vac,dmm,fey,laa.

Gierzwaluw. Begin juni werd de oude parochiezaal in het dorpscentrum van Sint-Denijs gesloopt. Onder de dakrand van dit
vervallen gebouw broedden er minstens 10 koppels Gierzwaluw. De nesten werden vernietigd. Er bleven nog minstens 20
Gierzwaluwen in Sint-Denijs overzomeren. De bouwmaatschappij voorziet nieuwe nestplaatsen voor de Gierzwaluwen in het
nieuwbouwproject. dby.
IJsvogel. We vonden broedvogels in de Coupure Deweer te Avelgem, te Kuurne (2 kp), in de Poel te Menen (3 juv.) en
mogelijk ook aan de Kerkhovecoupure, het Schrijverke te Marke en de Oude Leie te Wielsbeke. dzf,xel,cbf,cbr,lam,chw,ntj,e.a.
We ontvingen dus gegevens van 4 à 7 broedkoppels.
Zwarte Specht. De soort broedde in Hemsrodebos en aan de Zilverberg te Anzegem. dhp,vac,chw.
Kleine Bonte Specht. De soort broedde in de Gavers, Bellegem en Heulepark en mogelijk te Kuurne, Kortrijk en Bellegem.
In volle zomer kunnen ver van hun broedplaats Kleine Bonte Spechten worden gezien, meestal rondzwervende jongen. Dit was
het geval te Zwevegem (25.06), Tiegem (07.07), Sint-Denijs (12 en 15.07), Bellegem (01.08) en Heestert (05.08).
dkj,gou,ber,alp,ddf,,ber,pvt,vea,ddd,vac,dee,loe,Matthias Depoorter,Ann Debo.

ZANGVOGELS (fey)
Oeverzwaluw. In de Stadsbaderput te Harelbeke broedden 3 à 6 kp, in Bergelenput kwamen 3 kp tot broeden en langs de
Leie te Wevelgem ook 2 kp. dby,log,lam.
Huiszwaluw. Interessante concentraties of volledige tellingen : 47 kp in centrum Anzegem (2003 : 37 kp), 41 kp in centrum
Avelgem (2003 : 16 kp), 11 kp in geheel Bossuit, 22 kp in het centrum van Harelbeke (2003 : 12 kp), minstens 15 kp in SintDenijs-centrum, 8 kp in Heule-Watermolen, 12 kp aan de brug over de Schelde te Kerkhove (2003 : 4 kp), 40 kp aan het sas
te Ooigem (2003 : 25 kp). gou,lid,dee,dea,dby,dse,chw,cbf,cbr,des.
Uit de gegevens waarbij we kunnen vergelijken met vorig jaar, moet blijken dat het dit jaar een goed jaar is geweest voor de
Huiszwaluw.
Grote Gele Kwikstaart. Er werd een broedgeval vastgesteld aan het sas te Moen. Mogelijk broedde de soort ook nabij
Hemsrode te Anzegem. xam,chw.
Nachtegaal. Van de Nachtegaal broedden dit jaar 2 à 3 kp in de Gavers. Ook in het Orveytbos te Moen moeten 1 à 2 kp tot
broeden zijn gekomen. ddd,sxj,gou,e.a.

Blauwborst. De soort werd intens geïnventariseerd te Sint-Denijs naar aanleiding van het akkervogelproject. Dit resulteerde
in 19 à 22 kp. Buiten de perimeter van het onderzoeksgebied werden Blauwborsten vastgesteld te Escanaffles, Heestert,
Kooigem, Zwevegem-Kortrijk (5 kp), Kortrijk, Vichte, Bossuit en Waarmaarde. ddd,div,chw,vac,fey,dby,e.a.
Cetti’s Zanger. We ontvingen nog een late voorjaarswaarneming uit Orveytbos Moen : een niet-zingende vogel op
01.04.2005. ddd.
Sprinkhaanzanger. De Sprinkhaanzanger broedde in het Orveytbos te Moen (3 kp). ddd.
Rietzanger. Er broedden 2 à 3 kp in de Gavers. Ook broedde de soort aan de Oude Leie van Bavikhove, aan de Oude
Schelde te Kerkhove en mogelijk aan het oude stort te Marke. Er was een tijdje een zangpost aan het Keibeekbekken te
Kortrijk. gou,alp,dby,ddd,vhn,WouterRommens.
Het werd blijkbaar een erg goed jaar voor deze soort. Zijn we aan een remonte begonnen ?
Vuurgoudhaan. Er werden broedverdachte zangposten vastgesteld aan de Zilverberg te Anzegem (09.05) en in het SintArnolduspark te Tiegem (16.05). chw,vac.
Matkop. In de Gavers broedden nog 7 kp. Het gebied is de enig overblijvende stronghold voor deze soort in onze regio.
Elders werden enkel nog waarnemingen verricht aan de Oude Leie te Wielsbeke (kp op 02.05) en in het Orveytbos (meerdere
ex. op 11.07). vwg,cbf,cbr,ddd.
Kuifmees. In het broedseizoen ontvingen we de volgende zangposten : 09.05 te Tiegem, 10.05 aan de Leieweg te Marke en
op 31.07 in Nuyttens Hof te Deerlijk. pvt,ntj.
Zwarte Mees. De soort is blijkbaar nog steeds aanwezig op de Zilverberg te Anzegem (zp op 12.04). Zwarte Mezen werden
ook waargenomen op 13.06 in de Wolvendreef te Kortrijk en op 09.07 aan de brandweerkazerne te Kortrijk. chw,vac,gou,Rudy
Declercq.

Boomklever. Er werden broedgevallen vastgesteld in de Gavers (nieuw voor het gebied), in de Loofstraat te Kortrijk, in het
Sint-Arnolduspark te Tiegem (2 kp), in Bassegembos te Kaster en in Beukenhofpark Vichte, en mogelijk ook in Grandvalbos
Sint-Denijs, het kasteelpark te Kerkhove, aan het Olympiadeplein te Marke en in Banhoutbos te Heestert. ber,gou,meg,chw,vac,dzf,
Marc Espeel,pvt,dum.

Wielewaal. De soort broedde mogelijk in de Gavers en in Banhoutbos Heestert. dlf,gou,chw,e.a.
Roek. We ontvingen gegevens van de kolonie aan de Leie te Kortrijk (den Hert) (14 kp), “Lauwebos” te Lauwe (100 kp),
Europalaan Gullegem (10 kp), Achtkanter Kortrijk (13 kp), de Aardweg te Marke (12 kp), het Reigerbos Gavers (7 kp) en het
Lang Water te Zwevegem (28 kp). meg,lam,pvt,vql,ntj,gou,fey,e.a.
Putter. De soort moet gebroed hebben aan de bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles (min. 3 juv.), te Heestert, te
Ingooigem en aan ’t Schrijverke te Marke. Mogelijk waren er ook broedgevallen in de buurt van het Orveytbos te Moen en de
Spierekanaalmonding te Spiere. chw,ddd,vhn,ntj,e.a.
Kruisbek. Op 16.06 werd een Kruisbek gehoord aan de Leieweg te Marke en op 22.06 waren 12 ex. aanwezig in de Gavers.
Op 27.07 vertoefden 16 ex. aan het ecolab van de KULAK te Kortrijk. ntj,xrl,ddd.
Grauwe Gors. Er broedden nog 2 à 3 koppels langs de Priesterstraat te Sint-Denijs. Volgens sommige waarnemers moet dit
een strikt maximum zijn. ddd
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