VOGELS IN ONZE STREEK
voorjaarstrek 2006
en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2006
Het werd een tamelijk rustig voorjaar voor vogelkijkend Zuid-West-Vlaanderen. In de Gavers werd weer
een Woudaapje en een Witoogeend gezien, maar we raken dat ginder gewoon. Ook werd hier een Grijze
Gors geclaimd. De Nachtzwaluw, Hop en opnieuw 2 Middelste Bonte Spechten spreken ongetwijfeld tot
de verbeelding. Maar de vogelkijkers zullen dit voorjaar ongetwijfeld herinneren als dat van de
Kwartelkoning. Drie dagen zat deze ralachtige te zingen in een grasland in het zuiden van de regio.
In dit artikel is nauwelijks gewag gemaakt van de eerste aankomstdata van zomergasten. Hiervoor
verwijzen we naar onze website, waar de fenologie te vinden is bij “projecten”.
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, op het forum geplaatst, of ingestuurd door tientallen 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 kan 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
Maart was tot en met de 20ste ronduit koud. Tot en met de 5de was het in de Ardennen zelfs volop winter, maar ook in Vlaanderen vroor het de eerste 20
dagen wel altijd ergens. De maxima kwamen verschillende keren amper aan 5°C. De laatste tien dagen van de maand vormden hier een schril contrast mee:
het werd plots lente! Minima van ruim 12-13°C en maxima van ver in de 20°C! Een maand met afgemeten twee gezichten!
Maart startte dus winters en ook met sneeuw. De eerste dagen van de maand lag er wel overal een aantal centimeter en daar viel af en toe wel wat bij. De
sneeuw wordt met veel regen weggespoeld tijdens 8 tot 10 maart. Daarna keert de winter terug met af en toe sneeuw(buien) en lage temperaturen. De laatste
maartweek wordt erg zacht met regelmatig regen, de 27ste zelfs met zware onweersbuien.
De zon scheen in maart ongeveer het normale aantal uren, terwijl de overheersende winden uit noordelijke en oostelijke richtingen kwamen.
April begon en eindigde kletsnat. Zeker de eerste drie dagen van de maand viel de neerslag overvloedig, maar ook daarna, tot en met de 17de regende het
regelmatig. Daarna volgde een relatief droge periode, maar de laatste twee dagen van de maand regende het opnieuw fel. Zeker de eerste tien dagen en de
laatste twee was de neerslag ook winters van karakter, op het eind van de maand werd het in de Ardennen zelfs winters wit.
De gemiddelde maandtemperatuur was iets hoger dan normaal, maar toch was het de eerste tien dagen ronduit koud met maxima van amper 10°C of minder
en ’s nachts regelmatig lichte nachtvorst.Pas de 21ste noteren we uitgebreid maxima van 20°C en meer en nadien wordt het zelfs zomers met 25°C op de
25ste. De laatste dagen van de maand echter, halen we opnieuw de 10°C niet meer.
De zon scheen ongeveer het normale aantal uren zon en de overheersende windrichtingen waren ofwel uit oostelijke richtingen, ofwel uit westelijke richtingen.
De 1ste mei begon koud en somber; daarna werd het tot en met de 12de een flink stuk beter, maar heel verschillend: aan zee amper een drietal lentedagen, in
de Kempen werd het 9 dagen na elkaar ronduit zomers met maxima van ruim 25°C. Vanaf de 12de was het feest over en werd het gewoon herfst: fris, somber
en nat. Overdag was het veelal met 16°C al voor bekeken, maar dankzij vrij zachte nachten, werd de maand tot ieders verbazing dan toch gemiddeld iets te
warm.
Er viel heel veel neerslag in de meimaand en die was dikwijls overvloedig met zelfs waterschade tot gevolg of schade als gevolg van zware onweders. Een lijst
zou ons te ver leiden, maar op ongeveer de helft van de dagen viel er wel ergens zware tot zeer zware regenval te noteren.
Vooral de tweede decade was aan de sombere kant en daardoor hadden we een klein tekort aan zonneschijn terwijl de wind vooral uit westelijke en noordelijke
richtingen kwam.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free)
ROODHALSFUUT. Op 04 en 05.05 werd een Roodhalsfuut opgemerkt in de Gavers te Harelbeke. gou,dkj,vab
GEOORDE FUUT. In de periode 08.04 tot 09.05 werden regelmatig pleisterende Geoorde Futen opgemerkt in de Gavers te
Harelbeke, met als uischieters 8 ex. op 08.04 en 5 ex op 27.04. dmm,dkj,dpc,meg,chw,cbr

AALSCHOLVER. Het werd het beste voorjaar ooit voor Aalscholvers. Van 09.02 tot 30.04 werden in totaal 2.385 NOtrekkers geteld, waarmee het vorige record (1.615 ex in 1998) verpulverd werd.

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free)
ROERDOMP. In de Gavers werden nog Roerdompen gezien op 07.03, 16.03 en 10.05. cbr,alp,gou,bam,sxj,vhn,stb,bay
WOUDAAP. Op 26.05 werd een Woudaapje opgemerkt in de Gavers te Harelbeke. pvt
KWAK. Op 14.06 pleisterde een Kwak aan een tuinvijver in Zulte. Pol T’Jollyn
KLEINE ZILVERREIGER. Pleisterende Kleine Zilverreigers werden gezien op 03.05 en op 25.05 in de Gavers en op 21.05 (2
ex.) in een weide te Deerlijk. Er werden ook trekkers gezien: op 03.05 naar NO (de Gavers), op 12.05 naar O (Heule), op
13.05 (2 ex. boven de Gavers) en op 28.05 naar NW (Kortrijk) (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld). dse,sxj,bur,stm,bam,blm,dkj,vql

GROTE ZILVERREIGER. Trekkers werden gezien boven de trektelpost te Avelgem op 09.04 (1 ex naar ZW) en op 24.04
boven de Gavers te Harelbeke (1 ex. naar NO). chw,cbr

PURPERREIGER. NO-trekkende Purperreigers werden gespot boven Zwevegem op 10.04, boven de Gavers op 03.05, op
13.05 en ook op 14.05 (telkens 1 exemplaar). Een pleisterende Purperreiger werd gezien aan de ex-Marbralys-site te Stasegem
op 06.05. ddd,meg,vab,meg,ddf,gou,rbi,bay

ZWARTE OOIEVAAR. Een Zwarte Ooievaar landde in het Kasteelpark te Bossuit op 06.04. Trekkers werden gezien op
09.04 te Avelgem (1 ex naar NW), op 09.04 en 12.05 boven de Gavers (resp. 1 ex. naar Z en 1 ex. op trek) en op 10.06 te
Avelgem (2 ex. rondcirkelend). dea,chw,vab,ber
OOIEVAAR. Ooievaars op trek werden gezien vanaf 28.02 (14 ex. te Heestert) tot 01.06 (2 ex. Z-waarts boven Kortrijk). In
totaal werden 40 trekkers gezien waarvan de grootste groepen 14 ex. (zie boven) en 8 ex. (op 24.03 boven de Gavers) telden.
Pleisterende dieren werden gezien te Ingooigem (3 ex. op 19.03), te Bellegem (8 ex. op 24.03) en aan het stort te Moen (1 ex.
op 04.06). loe,cbg,gou,vea,vql,lam,bam,vac,stm,bay,dse,cal,dby,chw,lit,lid

LEPELAAR. Op 19.04 werden 4 thermiekende Lepelaars waargenomen boven de E17 te Waregem. Op 28.04 werd een NOtrekkend exemplaar gezien boven de Bergelenput te Gullegem. tgh,xdm

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
RIETGANS. op 23.03 vlogen 3 ex. voorbij aan de ttp te Ingooigem. vac,chw.
KOLGANS. Op 03.02 vlogen twee ex. over de Gavers en op 04.02 passeerde een groep van 65 vogels langs ’t Schrijverke te
Marke (waarvan 35 ex. even aan de grond kwamen) en zat 1 ex. aan de Gavers. bam,ntj,gou.

GRAUWE GANS. Trek werd vastgesteld van 24.01 (60 ex. over Tiegem) tot 07.04 (45 ex. te Avelgem) met 1.259
overtrekkende vogels, over 24 waarnemingen die goed gespreid waren over deze tijdspanne . De grootste groep bevatte 154
ex. (Gavers op 10.02). Voorts werd de soort aan de grond gezien in de Gavers (2 ex. op 04.02) , te Avelgem (1 in de
Rijtmeersen op 07.04) en te Escanaffles (1 ex. in de bezinkingsbekkens op 14.05). vac,gou,cbf,dea,dzf,vea,bip,huj,dkj,lid,vql,lak,chw,cbr,ber.

ROTGANS. Op 26.03 zat een Rotgans aan de Gavers. Meteen goed voor een 13e waarneming van deze soort voor onze
streek, nadat op 04.02 in hetzelfde gebied ook al een Rotgans werd waargenomen. bay,det,gou.
CASARCA. In februari vertoefden twee vogels aan de Tweede-Aardstraat te Bavikhove. Eveneens 2 ex. werden
waargenomen langs de Oostrozebeekstraat te Hulste en langs de Leie tussen Ooigem en Kortrijk, resp. op 12.03 en 19.03.
cbf,cbr,tgh.

BERGEEND. Enkel langs de Schelde werden enkele groepen van omvang gezien, zoals op 11.03 met 24 ex. aan de
bezinkingsbekkens te Escanaffles.

MANDARIJNEEND. Er zaten 2 ex. aan kasteelpark ’t Hoge te Kortrijk op 20.03 en 25.03 en er werd een rondvliegend
koppel gezien aan het stadhuis te Kortrijk op 05.04. cat,vql.
SMIENT. Op 28.05 zat een w. aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles. chw.
KRAKEEND. Deze soort was tijdens de ganse periode aanwezig, meer bepaald aan de Gavers (max. 8 ex. op 14.03), langs de
Schelde (max. 22, 16 ex. op 19.03 te Avelgem, resp. Kerkhove), langs de Leie (max. 25 ex. op 21.03 aan Ooigembos), op
Bergelenput (max. 17 ex. op 25.02 en 04.03) en op de Zavelput te Beveren-Leie (max. 5 ex. op 12.03).
WINTERTALING. Deze soort werd nog waargenomen tot 30.04 (6 ex. aan de Gavers), een late waarneming van een
koppeltje op de Leie op 24.05 niet te na gesproken. De grootste concentraties werden gezien in de Gavers (max. 137 ex. op
11.02), op Bergelenput (max. 22 ex. op 04.03) en langs de Schelde (max. 48 ex. te Rugge op 19.03).

PIJLSTAART. Trek werd gezien op 12.02 (12 ex. over de Gavers), op 21.03 (30, resp. 6 ex. over de Gavers). Na die 21.03,
toen ook nog een m. aan de grond werd gezien aan Ooigembos, werd de soort niet meer waargenomen binnen de
beschouwde periode. lam,chw,vac,gou,dkj,cbf.
ZOMERTALING. Slechts vanaf 28.04 werd de soort gezien (kp. te Wevelgem). Voorts enkel nog in de Gavers opgemerkt (2
ex. op 30.04 en 1 ex. op 11.05) ! cal,ber,dkj.

SLOBEEND. De grootste concentratie werd tijdens de besproken periode aan de Gavers vastgesteld (24 ex. op 23.04).
gou,alp,mam,ddf.

TAFELEEND. Op 28.05 werd een m. gezien aan de Gavers. chw.
WITOOGEEND. Tussen 12.03 en 18.04 verbleef een m. aan de Gavers. Op 24.03 werd een Witoogeend gezien te Bellegem.
bam,vhn,stm.

NONNETJE. Het mannetje dat aan de bezinkingsputten te Escanaffles overwinterde, bleef daar in de buurt minstens tot 09.04.
chw,dee,tgh,dea.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
Er werden 159 trekkende roofvogels gezien. Enkel in 2000 en 2005 werden er meer gezien (resp. 161 en 220 ex.), maar dit
heeft meer te maken met de waarnemingsintensiteit (vooral van ttp Ingooigem) dan met de trekintensiteit.

WESPENDIEF. Het werd één van de zwakste voorjaren ooit voor de Wespendief met amper twee trekwaarnemingen :
16.05 (Kortrijk) en 09.06 (Ingooigem). ntj,chw.
Op 24.04 en 29.04 werd een pleisterende vogel opgemerkt aan de Coupure Deweer te Avelgem. xel.

ZWARTE WOUW. We ontvingen 6 voorjaarsgegevens : op 23.04 NO boven Vichte, op 25.04 N boven de Gavers, op 03.05
twee ex. NO boven Sint-Denijs samen met een kiekendief spec. en 1 ex. boven Kortrijk. Ook op 06.05 vloog een Zwarte
Wouw over Kortrijk. dzf,dse,vac,gou,vaf,meg,vql.
In 1993 en 2001 werden 10 voorjaarstrekkers genoteerd.

RODE WOUW. Op 17.04 werd in Zwevegem een Rode Wouw dood gevonden. Het dier was geringd in Skane (ZuidZweden). Op 23.04 vloog een Rode Wouw ZW over Deerlijk en op 02.05 werd een trekkende vogel gezien boven de
bezinkingsputten van Avelgem. WalterRoggeman,vac,dse,fey.
In 1987 werden ooit 8 trekkers gezien in het voorjaar, maar dat was hoogst uitzonderlijk.

BRUINE KIEKENDIEF. Van 07.03 (1 ex. NO boven Kortrijk) tot 17.05 (1 w. te Sint-Denijs en 1 w. te Vichte) trokken 24
Bruine Kiekendieven over de streek, waarvan 15 ex. tijdens de periode 12.04-06.05. Op 17.04 was de helft gepasseerd. Meestal
betrof het solitaire vogels. Enkel op 31.03 (Gavers) werden 2 ex. tegelijk gezien. ntj,cll,vac,e.a.
Voorjaar 2006 werd het 4de beste jaar ooit. In 2001 werden 38 doortrekkers genoteerd.

Een eerste pleisterende vogel werd gezien op 25.02 aan Bergelenput. Vanaf 23.03 werden de waarnemingen frequenter.
stm,bam,vab,StefaanBuddaert,e.a.

BLAUWE KIEKENDIEF. Er werden 6 trekkers gezien : 07.03 (ringtail Ingooigem), 25.03 (m. Avelgem), 04.04 (Ingooigem),
06.04 (Keibeekbekken Kortrijk), 02.05 (ringtail Ingooigem) en 13.05 (w. Sint-Denijs). chw,dzf,vac,dmm,cll.
2003 was een recordjaar met 7 trekkers.
Late pleisteraars wijzen wellicht ook op trek : 14.04 te Ingooigem, 23.04 en 08.05 te Sint-Denijs. chw,dby,dbl,cll.

GRAUWE KIEKENDIEF. Op 11.05 trok een w. Grauwe Kiekendief NO-waarts over Ingooigem. chw.
HAVIK. Op 28.01 vloog een Havik naar NO boven Harelbeke en op 30.04 werd een vrouwelijke NO-trekker gezien boven
Ooigembos. vag,xaj.

SPERWER. Van 14.03 (Abdijhoeve Wevelgem) tot 15.05 (Ingooigem) trokken 24 Sperwers over, waarvan 10 ex. in de week
20-28.04 (max. 3 ex. over Bergelenput op 28.04). Op 20.04 was de helft van de trekkers gepasseerd. cal,chw,xdm,e.a.
Enkel de jaren 2000 en 2005 deden ooit beter (resp. 30 en 42 ex.).

BUIZERD. Van 28.01 (Gavers) tot 28.04 (Bergelenput) trokken 66 Buizerds over, waarvan 40 ex. in de periode 14.03-11.04
en 23.03 de drukste dag (9 ex., waarvan 7 ex. boven Lauwe). Op 27.03 was de helft van de Buizerds gepasseerd.
vab,xdm,chw,vac,cbr,e.a.

2005 werd het beste jaar ooit met 94 ex. Ook in 2000 werden 66 voorjaarstrekkers gezien.

VISAREND. Op 12.04 was een Visarend aanwezig aan Bergelenput. Op 16.04 werd een NW-trekker genoteerd boven de
Gavers en op 22.04 zagen we 2 Visarenden naar NO boven ttp Avelgem. Op 04.05 vloog een vogel naar W boven de Gavers
en op 10.05 werd boven hetzelfde gebied een NO-trekker opgemerkt. roa,alp,mam,chw,dby,bam,stm.
De beste voorjaren voor deze soort waren 1996 en 1998 met resp. 9 en 8 ex.

TORENVALK. Er werden 5 NO-trekkers opgemerkt : op 07.03 (Ingooigem), 04.04 (Gavers), 09.04 (ttp Avelgem), 21.04
(Ingooigem) en 22.04 (ttp Avelgem). chw,alp,huj,fey.
In 2004 waren er 15 voorjaarstrekkers.

SMELLEKEN. Op 09.04 werd een NO-trekker gezien boven ttp Avelgem en 12.04 vloog er eentje in dezelfde richting boven
de Gavers. chw,dmm.

BOOMVALK. Van 23.03 (Sint-Denijs, heel erg vroeg) tot 09.05 (Zwevegem) werden 7 trekkende Boomvalken gezien. Op
15.04 en 03.05 waren er telkens twee trekkers. dby,cll,gou,sxj,dse,vab,vac,rbi,meg,e.a.
De beste voorjaren voor deze soort waren 1994, 2001 en 2005 (resp. 12, 12 en 14 doortrekkers).
De eerste plaatselijke Boomvalk werd op 22.04 gezien aan de Bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. Vanaf die datum
werd de soort regelmatig gezien in de regio. chw,e.a..

SLECHTVALK. NO trekkende Slechtvalken werden gezien op 12.03 (Kortrijk), 17.04 (w/juv. Gavers), 23.04 (Gavers) en
24.04 (Ingooigem). meg,dkj,dse,chw.
Voorjaar 2005 werden er 5 ex. gezien op trek.

KERKUIL. In het voorjaar werden Kerkuilen gezien in St.-Lodewijk-Deerlijk op 12.03, te Heestert op 22.03, te Bellegem
(meerdere waarnemingen van 24.03 tot 06.04) en aan het Keibeekbekken te Kortrijk op 04.05. (telkens solitaire exemplaren).
ber,blm,dzf,rbi

HOENDERACHTIGEN (free)
KWARTEL. De eerste zingende Kwartel werd opgemerkt op 14.05 te Sint-Denijs. In de daaropvolgende maand werd de
soort heel regelmatig gehoord in de regio Sint-Denijs – Kooigem, met als maximum 4 zangposten op 04.06. Nachtelijke
doortrekkers werden ook nog gehoord op 18.06 (3 exemplaren) te Kortrijk en op 27.06 te Heestert. chw,cll,vhn,vab

WATERRAL. Waterrallen werden gezien of gehoord aan de Gavers te Harelbeke (max. 4 ex. op 17.03), aan het
Keibeekbekken te Kortrijk (max. 3 ex. op 23.03), aan de Oude Leiearm te Wielsbeke (max. 2 ex. op 16.04) en aan de
Spoorwegberm te Avelgem (1 ex. op 22.04). gou,ber,dmm,ddd,cll,cbf,cbr,sck,chw

PORSELEINHOEN. Op 30.04 werd een Porseleinhoen gezien aan het Orveytbos te Moen. ddd
KWARTELKONING. Van 03 tot 05.06 verbleef een luid zingende Kwartelkoning in en rond een hoog grasland in de buurt
van de oude spoorweg te Spiere. cll,ddd,dby,dbl,dbq,tgh,vhn,bam,e.a.
Het is het 3de opeenvolgende jaar dat we deze hooilandvogel zien in onze streek. In totaal is het amper het 8ste gegeven.

STELTLOPERS (dirk)
SCHOLEKSTER. Vanaf 07.03 (1 ex. in de Gavers) werd deze opvallende soort - net als het jaar daarvoor - zeer regelmatig
gezien in de regio.

KLUUT. Kluten werden gezien aan de Gavers (1, 4, 9 en 2 overtrekkende ex. op resp. 14.03, 07.04, 08.04 en 15.04) en aan
Coupure Deweer te Avelgem (3 ex. belaagd door een Sperwer op 18.04). bay,alp,huj,dkj,gou,vab,xel.
KLEINE PLEVIER. Op 19.03 zat een eerste Kleine Plevier langs de Leie te Wevelgem en op 17.05 werd nog een vogel gezien
aan Stadsbader’s put te Harelbeke. Andere waarneming hadden betrekking op broedgevallen en zullen in het broedartikel
behandeld worden. sel,dby.

BONTBEKPLEVIER. Op 17.05 zaten 2 ex. in de Leiemeersen te Wevelgem en 1 ex. aan Stadsbader’s put te Harelbeke.
doo,dby.

GOUDPLEVIER. Trekkende vogels werden opgemerkt tussen 10.03 (60, resp. 17 ex. over Ingooigem) en 24.03 (1, 13, 32 en
26 ex. eveneens over Ingooigem) met in totaal 219 ex., voornamelijk over Ingooigem, waar ook tijdens het voorjaar getrekteld
wordt over de middag en waar op 10.03 7 ex. ter plaatse rondhingen tussen een groep Kieviten. chw,vac,lti.

KIEVIT. Op 23.03 trokken 761 Kieviten over Ingooigem op 1 uur tijd. chw,vac.
KEMPHAAN. Slechts 1 waarneming bereikte ons: 3 ex. aan de Scheldemeersen te Kerkhove op 12.03. vac, rbi.
BOKJE. De soort bleef aanwezig aan het Keibeekbekken te Kortrijk minstens tot 18.04. Voorts kwamen gegevens binnen van
1 ex. in de Scheldemeersen te Kerkhove op 12.03, in de Gavers op 21.03 en langs de Nijverheidslaan te Gullegem op 29 en
31.03. ddd,dmm,rbi,vac,davidbral,stm,bam.

WATERSNIP. Een enkele groep van enige omvang (in casu 80 ex.) werd op 20.03 aan Hoeve Ter Sluizen te Waregem gezien.
lid.

HOUTSNIP. Tijdens de beschouwde periode werd de Houtsnip opgemerkt aan Orveytbos (2 ex. op 04.03), te Otegem (1 ex.
op 04.03), in de Gavers (3 ex. op 13.03 en 1 ex. op 17.03 en 23.03), te Deerlijk (1 ex. aan de Wilgenhoek op 15.03), aan
Kasteelpark ’t Hoge te Kortrijk (1 ex. op 20.03), te Heestert in de Pontstraat(1 ex. op 21.03), aan Bergelenput (1 ex. op 23.03)
en te Bellegem (2 ex. op 24.03). chw,vac,ber,bay,fey,cat,dkj,tgh,bam,vhn,stm.

GRUTTO. Overtrekkende vogels: resp. 8 ex. over Vichte op 09.03, 20 ex. over Kortrijk en 7, resp. 2 ex. over de Gavers op
21.03 en tenslotte 10 ex. te Ingooigem op 06.04. Pleisterende vogels: 25 ex. eventjes op een akker te Beveren-Leie op 10.03,
24 ex. langs de Leie te Wevelgem op 12.03 en 110 ex. te St-Baafs-Vijve op 21.03.
vac,meg,davidbral,christophvanackere,chw,lak,sel,marcvervaeke.

REGENWULP. De eerste Regenwulp werd op 14.04 gezien te Ingooigem. Tot 11.05 werden daarna in totaal nog 62
overtrekkende Regenwulpen, verdeeld over 12 groepen, gezien (grootste groep: 24 ex. over Sint-Denijs op 27.04).
chw,fey,gou,alp,dkj,cbr,sel,dby,lid.

WULP. Er kwamen 8 waarnemingen van overtrekkende vogels binnen: 1, 1, 3 en 6 ex. op resp. 27.02, 07.03, 21.03 en 24.03
te ingooigem, 1 ex. op 10.03 over de Gavers, 11 ex. te Kortrijk op 21.03, 1 ex. over Wevelgem en 4 ex. te Hulste op 22.03.
Aan de grond werd de soort enkel gezien te Sint-Denijs op 10.03 (1 ex.). chw,dkj,aub,cal,vea,dby.

ZWARTE RUITER. Op 01.05 fourageerde een Zwarte Ruiter in prachtkleed langs een poel in de Gavers. vab
TURELUUR. Tussen 19.03 (1 ex. aan de Gavers) tot 17.05 (2 ex. in de Wevelgemse Leiemeersen) werden in totaal 22
pleisterende Tureluurs waargenomen (ook nog 2 ex. te Escanaffles op 14.05, voorts enkel solitaire vogels). Er werd 1 actief
trekkende Tureluur opgemerkt, te Ingooigem op 04.04. chw.

GROENPOOTRUITER. Er werden vijf waarnemingen van overtrekkende Groenpootruiters verricht, telkens over de Gavers:
1, 1, 3, 1 en 1 ex. op resp. 09.04, 15.04, 22.04, 23.04 en 14.05. Aan de grond werden pleisterende doortrekkers opgemerkt
aan de Achterdries te Heestert, aan de Helleput te Hulste, aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (telkens 1 ex.) en in de
Gavers (2 ex. op 07.05). sxj,gou,vac,bay,meg,dkj,ber,dmm,lid,des,cbr.

WITGAT. Er waren 3 mei-gegevens (1 ex. aan Bergelen op 01.05 en 04.05 en 2 ex. langs het kanaal te Zwevegem, ook op
04.05). Voor de rest werd deze soort gedurende de periode regelmatig waargenomen met max. 5 ex. langs de Schelde te
Avelgem op 12.04. sel,cll,vhn, e.a.

BOSRUITER. Op 31.03 werd een Bosruiter gezien te Beveren-Leie. lak.
OEVERLOPER. Buiten het overwinteringsgebied (omgeving Avelgem-Escanaffles), werden de eerste voorjaarsvogels gezien op
17.04 in de Gavers en op 18.04 langs de Leie te Kuurne (beide 2 ex.). gou,cbr.
MEEUWEN en STERNS (dirk)
ZWARTKOPMEEUW. Op 19.03 en 21.03 trok telkens 1 Zwartkopmeeuw over de regio, resp. te Avelgem en langs de Leie
te Wevelgem. lid,rbi.

DWERGMEEUW. Er werden opvallend veel Dwergmeeuwen gezien met als hoogtepunt max. 117 ex. aan de Gavers op
22.04. Dit is met voorsprong de grootste groep Dwergmeeuwen ooit die in onze regio gezien werd. Die dag trokken wellilcht
een stuk meer dan 129 ex. door. Op dezelfde locatie werden ook 1 ex. gezien op 14.04, 01.05 en 11.05, 4 ex. op 17.04, 2 ex.
op 25.04, 12 ex. op 28.04 en 11 ex. op 29.04.

KOKMEEUW. Vermeldenswaard is dat op 21.03 op 1 uur tijd 1.061 Kokmeeuwen over Ingooigem trokken. chw.
GEELPOOTMEEUW. Op 12.03 zat een 3eKJ vogel aan de Gavers. gou.
VISDIEF. De soort werd enkel aan de Gavers waargenomen. De eerste vogels verschenen daar van 13.04 tot 25.04 (max. 11
ex. op 15.04), waarna de soort afwezig bleef tot 01.05 (1ex.). Tussen 11.05 en 18.05 werden daar opnieuw Visdiefjes
waargenomen (max. 7 ex. op 18.05).

NOORDSE STERN. Het 13e gegeven van deze moeilijk te determineren betreft een gegeven uit de Gavers van 26.04 en
29.04 (eerst 4 ex., vanaf 28.04 nog 2 ex.) en op 22.05 (1 ex.). dmm, bay, sxj, dkj.

DWERGSTERN. Op 07.05 werd een Dwergstern gezien aan de Gavers. alp.
ZWARTE STERN. Er werden weinig Zwarte Sternen gezien tijdens het voorjaar van 2006 (amper 14 ex.), allemaal aan de
Gavers: 3, 3 (overtrekkende) , 1,1,1,1, 2, 2 en 10 ex. op resp. 16.04, 22.04, 25.04, 27.04, 28.04, 29.04, 05.05, 25.05 en 04.06.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)
NACHTZWALUW. Op 03.05 werd een Nachtzwaluw gezien aan het Orveytbos te Moen. Het is nog maar de vijfde
waarneming van deze zeldzame doortrekker in Zuid-West-Vlaanderen, maar wel de tweede waarneming voor het gebied. lid

HOP. Op 05.04 werd een naar Z overvliegende Hop opgemerkt aan het klaverblad te Gullegem. dmm
ZWARTE SPECHT. De soort werd gezien in het Notelaarsbosje te Lauwe op 24.04. cal
MIDDELSTE BONTE SPECHT. Het wordt een mooie jaarlijkse gewoonte. Voor het 3de opeenvolgende jaar werden
Middelste Bonte Spechten waargenomen: 1 ex. op 06.03 aan Paters Mote te Kortrijk en 1 ex. op 18.05 te Zwevegem. (deze
waarnemingen zijn de 3de resp. de 4de voor de regio). dbt,ddd

ZANGVOGELS (yann)
BOOMLEEUWERIK. Op 15.03 vlogen 5 Boomleeuweriken naar NO over Avelgem. Op 23.03 waren er 6 NO-trekkers te
zien boven Kortrijk en 8 boven de Gavers. Op 24.03 nog eens 3 over Ingooigem en een koppeltje pleisteraars in het
Keibeekbekken te Kortrijk. dzf,meg,gou,cbr,bay,chw,cll.

BOOMPIEPER. Van 09.04 tot 03.05 werden in totaal 16 Boompiepers genoteerd, waarvan 12 op 15.04 (o.a. 8 ex. in de
Gavers). chw,meg,vab,gou,e.a.

ENGELSE KWIKSTAART. Op 17.04 vloog een Engelse Kwikstaart naar N in de Gavers. gou,alp.
GROTE GELE KWIKSTAART. De enige NO-trekkers werden genoteerd boven Ingooigem (telkens 1 ex. op 22.03 en
28.04). chw.

ROUWKWIKSTAART. Op 30.04 werd de allerlaatste Rouwkwik van deze winter gezien in de Gavers. bay.
NACHTEGAAL. We ontvingen drie zangposten van doortrekkers : op 17.04 in de Gavers, op 03.05 in het kanaalbos te
Stasegem en op 16 en 17.05 in het Patrijzenbos te Lendelede. gou,del,xlp.

GEKRAAGDE ROODSTAART. Op 03.04 zat een Gekraagde Roodstaart in een tuin in Waregem. Op 19.04 zat een m. te
zingen aan de kerk te Harelbeke en op 23.04 werd een zangpost opgemerkt in de Steenbakkerstraat te Moen. Verder werd,
ook op 23.04, een exemplaar opgemerkt in de Stasegemsesteenweg te Kortrijk en op 27.04 in de Gavers. pif,des,vaa,gou.

PAAPJE. Van 23.04 zat een Paapje aan de Dadizelestraat te Moorsele en op 06.05 werd een m. gezien aan het bos van Bossuit.
sel,cll.

ROODBORSTTAPUIT. Op 24.03 werden 2 ex. gezien aan de Kreupelstraat te Bellegem en verbleef er een koppel in de
Gavers. Op 12.04 was 1 ex. aanwezig in de Gavers. vhn,bam,stm,StefaanBuddaert,bam,vab,meg.

TAPUIT. Van 15.04 (1 ex. Priesterstraat Sint-Denijs en 1 m. oude spoorweg Kooigem) tot 06.06 (1 ex. Boeveriestraat Bossuit
en 1 m. oude spoorweg Sint-Denijs) ontvingen we 19 gegevens van Tapuiten (totaal 37 ex.), met als grootste groep 5 ex. (1720.04 Sint-Denijs). Vrijwel alle gegevens kwamen weer uit het gebied dat de kam vormt tussen Schelde en Leie ten zuiden van
Kortrijk. Enkel de volgende waarnemingen komen uit het Leiegebied : 1 kp op 18.04 te Hulste, 1 ex. op 29.04 te Lauwe, 1 m.
op 30.04 te Moorsele, en 1 w. op 09.05 te Hulste. cll,fey,cal,pca,vea,sel,tgh,e.a.

BEFLIJSTER. Op 31.03 werd een Beflijster opgemerkt in het Orveytbos te Moen. Op 06 en 11.04 zat er één aan het
Keibeekbekken te Kortrijk. Op 13.04 waren er 2 m. en een w. aanwezig aan Bergelenput en 2 ex. in de Gavers. Op 14.04 was
nog een w. aanwezig in de Gavers. ddd,dmm,bam,bay,zom.

CETTI’S ZANGER. Minstens van 04.02 tot 25.03 was er een Cetti’s Zanger aanwezig in de Gavers. gou,dkj.
SPRINKHAANZANGER. Op 09.04 zat een Sprinkhaanzanger te zingen aan de spoorweg te Avelgem. Op 16.04 was er een
zangpost in de Gavers. Op 17.04 werd de soort op 4 plaatsen gehoord : de spoorweg van Avelgem en in de buurt aan een
bezinkingsput te Avelgem-Escanaffles, in de meersen te Kerkhove en in de Gavers. Op 04.05 werd in het voorjaar ook een
exemplaar gezien en gehoord in het Orveytbos te Moen. chw,ber,dkj,xlp.

RIETZANGER. We ontvingen twee gegevens van vogels die wellicht niet aan een broedgeval te linken zijn : een zangpost op
19.04 aan het Schrijverke te Marke en op 04.05 aan het Keibeekbekken te Zwevegem. ntj,vhn.
GROTE KAREKIET. Op 26.05 werd een zangpost gehoord aan de Gavers. alp.
Het betreft de 14de waarneming de laatste kwarteeuw van deze voormalige broedvogel.

BRAAMSLUIPER. Op 17.04 en 12.05 aan de Leieweg te Marke (mogelijk broedgeval ?), op 25.04 aan de Luipaardbrug te
Kortrijk-Harelbeke, op 05.05 aan de oude spoorweg te Kooigem en op 03.06 aan de brandweer te Kortrijk en aan het kanaal
(Sint-Pietersbrugje) te Zwevegem. In de Gavers waren regelmatig 1 of 2 zangposten te horen van 20 tot 30.04. ntj,fey,cll,gou.
FLUITER. Op 04.05 zat een Fluiter te zingen in de Gavers. dby,dkj,vab.
VUURGOUDHAAN. Op 22.02 werd een Vuurgoudhaantje gezien in een tuin te Heule. Van 16.03 tot 29.04 bereikten ons
enkele gegevens uit de Gavers (o.a. 2 ex. op 16.03). Op 31.03 werd de soort gehoord in de Warande te Heule. stm,gou,fey.

BONTE VLIEGENVANGER. Op 22.04 werd een Bonte Vliegenvanger opgemerkt in het Kennedybos te Kortrijk. Op 25.04
zat er eentje in het Sint-Arnolduspark te Tiegem en in het Kasteelpark Verhaeghe te Vichte was er een zangpost van 25 tot
28.04. pvt,vac.

ZWARTE MEES. Op 18.03 was er een zangpost aan de Leieweg te Marke. Op 19.03 werd een Zwarte Mees gezien aan de
Beekstraat te Zwevegem. Op 22.03 was er een zangpost in het centrum van Otegem en op 09.04 vlogen 2 ex. naar NO boven
de Gavers. ntj,gou,chw,ber,bur.

WIELEWAAL. Op 20.05 was er een zangpost in het Kennedybos te Kortrijk. Op 24.05 werd een m. gezien in het kasteelpark
te Bossuit en op 28.05 zat er eentje in het reigersbos aan de Gavers te Deerlijk. dkj,vek,vab,xel,mam.

KEEP. De laatste Keep van deze winter werd op 02.05 gezien te Heestert. chw.
EUROPESE KANARIE. Trekkende vogels werden gezien in de periode 18.03-25.04 (5 ex. in totaal). Op 01.03 werd een
zanpost waargenomen te Zwevegem en op 27.04 te Marke. Merkwaardig was een groepje Europese Kanaries dat minstens van
11 tot 19.03 pleisterde aan de Beekstraat te Zwevegem (o.a. zingende vogels en max. 10 ex. op 19.03). ntj,dkj,chw,lid,vhn,bam,gou.

GROENLING. Op 09.02 werd een slaapplaats opgemerkt van 70 ex. aan de Leie te Kuurne. cbr.
PUTTER. We ontvingen 1 gegeven van een NO-trekker : 1 ex. op 14.04 over Ingooigem. chw,vac.
BARMSIJS. Er werden 4 NO trekkende vogels genoteerd : op 23.03 boven Vichte en 2 Kleine Barmsijzen boven Ingooigem en
op 23.04 boven Deerlijk. dse,chw,vac.

KRUISBEK. Op 02.03 vlogen 3 Kruisbekken naar NO over Vichte. vac.
GOUDVINK. In maart (tot 06.04) werd de soort regelmatig gezien in de Gavers (max. 2 ex. op 08.03). Er waren 2 ex.
aanwezig in het Orveytbos te Moen op 25.03. Op 14.04 werd een w. Goudvink gezien in een fruitboomgaard te Anzegem. dee.

APPELVINK. In maart (tot 15.04) werden regelmatig Appelvinken gezien in de Gavers (max. 5 ex. op 31.03). Op 05.04
werden 2 ex. geringd te Waregem en op 15.04 vlogen 2 Appelvinken naar O boven Heestert. gou,DieterCoelembier,did,chw.

GEELGORS. Op 25.04 werd een koppeltje Geelgorzen gezien in het Schrijverke te Marke. ntj.
GRIJZE GORS bahc. Op 21.03 werd een Grijze Gors geclaimd in de Gavers. DavidB.
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