
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

najaarstrek 2007 
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2007 

 
 

Zelden was onze spetterlijst zo lang. Als we erg selectief zijn, kunnen we misschien de volgende tot de 
verbeelding sprekende Top 10 opsommen : Kleine Rietgans, Ruigpootbuizerd, Roodpootvalk, Kanoet, 
Witvleugelstern, Bladkoning, Orpheüsspotvogel, Raddes Boszanger, Grauwe Klauwieren en Roze 
Spreeuw. En dan spreken we nog niet van de Koereigers, de Velduilen, de Temmincks Strandloper, de 
Grote Sternen, Duinpiepers, Beflijsters en de Notenkraker, die anders de absolute toppers zouden zijn.  
Bij de roofvogels werden goede trekresultaten geboekt bij Sperwer, Buizerd, Smelleken, Boomvalk en 
Slechtvalk. De najaarstrek leverde in totaal 1.407 roofvogels op (4

de
 beste jaar ooit, vooral dank zij de 

volgehouden inspanning aan trektelpost Mortagnebos te Sint-Denijs). 
Voor dit artikel verwerkten we de gegevens 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 of minstens een registratie te 
doen aan het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet 
(www.bahc.be). 
 
WEER 
 

September was een sombere herfstmaand, overdag vrij fris met neerslag binnen de normaalwaarden. De periode van 05-10.09 en van 26 tot 29.09 

waren de somberste dagen met geen of weinig zonneschijn. Tijdens de vrij zonnige dagen tussendoor op de 01 en 08.09, van 14-16.09 en van 21-23.09 

bereikten we de nazomerse 20°C en meer. De laagste dagtemperaturen van 14 tot 16°C kwamen meestal tijdens de somberste dagen van deze maand 

voor. De minimumtemperaturen bereikten het normale gemiddelde en van nachtvorst was er nog geen sprake. 

Hoewel er geregeld veel bewolking aanwezig was, vergezelde deze niet altijd een portie regen. Op 17, 27 en 29.09 noteerde men meer dan 10 mm 

neerslag. Op 17.09 was dit plaatselijk meer dan 30 mm. Met 9 tot plaatselijk 13 neerslagdagen (minstens 1mm gemeten) hebben we globaal gezien een 

vrij droge herfstmaand gekregen. 

De wind is hoofdzakelijk uit de richtingen west, noordwest tot noordoost gekomen met het te frisse resultaat overdag als onaangenaamste gevolg. De 

gemiddelde windsnelheid was abnormaal laag. 

 

Oktober bereikte een normaal aantal uren zon, gemiddelde temperatuur en neerslag. Het was een uitzonderlijk rustige maand, de bladeren vallen in 

deze herfst een paar weken later dan gewoonlijk. Een 10-tal vrij zonnige dagen kwamen voor rond de 05-06.10, de periode van 13.10 tot 23.10 en op 

31.10. Veertien dagen kwamen voor met weinig of geen zon. 

De hoogste dagtemperatuur deze maand 18-20°C werd op 15.10 geregistreerd. De dagen met een maximum van 15°C en hoger kwamen alle voor in de 

eerste helft van deze maand. Het laagste maximum van 8°C kwam op 24.10 voor tijdens de frisse periode van 26-29.10. De hoogste minima van 9-12°C 

hadden we van 01.10 tot 04.10. De meeste dagen van deze maand bleef het minimum boven de 5°C. De eerste lichte nachtvorst van 0°C tot -1°C deed 

zich voor op 21 en 23.10. 

Deze maand viel er 22 tot 23 dagen weinig of helemaal geen neerslag. Meer dan 10mm neerslag viel op 01, 09 en 29.10. 

De zwakke wind deze maand kwam uit noordwest tot vooral uit noordoostelijke richtingen door de regelmatige aanwezigheid van hogedrukgebieden vooral 

ten westen van onze streken. 

 

November was een normale laatste herfstmaand. De grootste helft van deze maand scheen de zon nauwelijks of niet, met 10 dagen halfzonnig weer 

bereikten we de normaalwaarden rond deze periode van het jaar. De eerste 12 dagen waren bijzonder zacht met maximumtemperaturen van 14-16°C 

op 01, 02 en 03.11. Tot 12.11 bleef de temperatuur rond de 10-11°C hangen. Van 14 tot 19.11 was het koeler met 6-8°C. De hoogste minima kwamen 

voor in de eerste week en op 11 en 25.11 (tot 10-12°C). In de nachten van 14 tot 19.10 kwam een lichte nachtvorstperiode voor met laagste waarden 

tot -1.5°C (plaatselijk 4-6 vorstdagen deze maand). 

Met 22 neerslagdagen waren er weinig volledig droge dagen. Op de meeste regendagen viel er weinig te meten. Op de 08, 09, 10, 13 en 30.11 viel op 

vele plaatsen meer dan 10 mm/m². Op de 08.11 viel plaatselijk meer dan 20 mm/m². 

De wind kwam van 01 tot 13.11 vooral uit de hoek zuidwest tot noordwest. Van 08 op 09.11 werd het stormachtig. Halfweg de maand kwam de wind 

een paar dagen zwak uit het noordoosten waarna een 3-tal dagen uit het zuidoost. Vanaf 20.11 (met uitzondering van 23.11 een noordoost) was de wind 

terug uit zuidwest tot west en werd ons weer vanuit het westen aangevoerd. 

 

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

 
 



FUTEN en AALSCHOLVERS (free) 

 

FUUT. De grootste groep werd zoals steeds geteld op de Gavers in Harelbeke: 76 ex. op 13.10. gou 

 

DODAARS.  Op 13.10 werden 28 Dodaarsjes geteld op de Gavers te Harelbeke. gou 

 

GEOORDE FUUT. Op 31.10 werd een naar ZW vliegende Geoorde Fuut gezien boven de Gavers. dkj 

 

AALSCHOLVER. Pleisteraars: Op 17.11 werden 238 Aalscholvers geteld aan de Gavers te Harelbeke. gou 

Trek. In totaal werden dit najaar 8.449 trekkers geteld, meteen het zwakste van de afgelopen 5 jaar. (ter vergelijking: in 

2006 werden 9.165 ex. geteld, in recordjaar 2004 15.232 ex.). 

Beste telperiodes: 

06.10: 941 ex. 

13 tot 14.10: 2066 ex. 

19 tot 20.10: 1490 ex. 

 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free) 

 

ROERDOMP. De eerste Roerdomp verscheen in de rietkragen van de Gavers op 15.09. Vanaf 25.10 was ook een tweede 

exemplaar aanwezig. gou,bur,ber,dkj 

 

KOEREIGER. Op 09.07 overnachtte een Koereiger in de Gavers te Harelbeke om de ochtend daarna door te vliegen naar 

ZW. Ook in de periode 06.09 tot 08.09 pleisterde een Koereiger in de Gavers. dkj,zom,ber,bay  

 

KLEINE ZILVERREIGER. Najaarstrekkers werden gezien op 13.07 (trektelpost de Gavers), 24.07 (Hulste), 20.10 

(trektelpost Mortagnebos en later ook boven de Gavers). Op 16.09 werd ook een pleisterend exemplaar gezien in de 

Gavers. gou,ber,dco,sxj,cbf e.a. 

 

GROTE ZILVERREIGER. In totaal werden 34 ZW-trekkers gezien boven Zuid-West-Vlaanderen in de periode 15.07 tot 

23.12. Opmerkelijk was de groep van 11 ex. op 20.10, waarbij ook een Kleine Zilverreiger vloog, die gezien werd boven de 

telpost van Mortagnebos in Sint-Denijs en enkele minuten later ook in de Gavers. Verder werd een groep van 9 ex. gezien 

op 23.12 boven Gullegem. gou,bur,cbf,cbj,des,dlf,Stijn Baeten, Wout Derouck,cbr 

Pleisteraars werden gezien in de Gavers (29.07 en 30.08) en in Avelgem (03.10) ber,cbr,glenn 

 

BLAUWE REIGER. Er werden 265 trekkende Blauwe Reigers geteld, met als uitschieter een groep van 30 ex. die op 27.09 

boven Bellegem trok. ddd,e.a. 

 

PURPERREIGER. Op 29.07 werd een naar Z trekkende Purperreiger gezien boven Avelgem. lid 

 

ZWARTE OOIEVAAR. Er waren heel wat waarnemingen van een Zwarte Ooievaar in de periode 11.08 – 14.08 (Kortrijk, 

Marke, Vichte, Zwevegem, Bellegem), wellicht gaat het hier telkens om hetzelfde rondzwervende exemplaar. Echte 

trekkers werden gezien op 12.08 (2 ex. ZW boven Avelgem). dzf,ddd,dmm,cal,ntj e.a. 

 

OOIEVAAR. In totaal werden 12 ZW trekkende Ooievaars gezien in de periode 15.09 tot en met 21.10. Een groep van 14 

Ooievaars pleisterde op 30.09 in Avelgem. xel,dzf,fey e.a. 

 

LEPELAAR. Er waren 2 meldingen van Lepelaars op trek: 1 ex. vloog samen met 70 Aalscholvers op 05.10 boven Sint-

Denijs en een groepje van 3 vloog op 18.10 boven Spiere-Warcoing. 

 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk) 
 

KNOBBELZWAAN. Periodemaximum: 18 ex. aan het sas te Ooigem op 30.09. Er vlogen ook telkens 2 ex.  naar Z over 

resp. ttp de Gavers en ttp Avelgem-Escanaffles op resp. 30.09 en 14.10.  

 

RIETGANS. Op 19.10 trokken 37 ex. in twee groepjes over Zwevegem en op dezelfde dag trokken ook 12 ex. langs de 



Gavers, telkens naar Z. Tenslotte trokken  36 ex. langs ttp Mortagnebos op 23.10.  
 

KLEINE RIETGANS. 3 Ex. vlogen naar Z langs ttp de Gavers op 22.12, goed voor het 13e gegeven van deze soort in onze 

regio (ook nog 7 gegevens vóór 1997, 3 in 2004 en 2 in 2005). gou,lak. 

 

KOLGANS. Op 07.10 trokken 5 ex. langs ttp de Gavers, op 14.10 trokken  2, resp. 1 ex. langs ttp de Gavers, resp. ttp 

Avelgem-Escanaffles, op 20.10 trokken resp. 8 en 3 ex. resp. langs de Gavers en langs Mortagnebos, waar ook 4 ex. 

voorbijvlogen op 23.10. Op 14.11 vlogen 2 ex. langs de ttp te Ingooigem en op 11.12 vlogen 8 ex. naar  N aan de Gavers 

en 3 ex. naar ZW te Vichte. gou,cbf,vek,dkj,bur,dmm,chw,stijnbaeten,woutderouck,vac.  

 
GRAUWE GANS. Tussen 05.10 (220 ex. langs ttp Mortagnebos en 16 ex. langs de Gavers) en 13.12 (trek van achter 

mistgordijn gehoord te Bellegem) trokken minstens 14.489 ex. over onze regio, het 9de beste jaar van de laatste 25 (ter 

vergelijking: slechts 2.061 ex. in 2006 en als beste jaar 1991 met 31.421 ex.) 

Betere perioden: 

• 05 - 07.10 (1.089 ex. netjes verdeeld over de 3 dagen) 

• 14.10 ( 1.763 ex.) 

• 19 - 23.10 (6.261 ex., waarvan  3.379 ex. op 20.10) 

• 04.11 (4.325 ex., goed voor de beste dag van het najaar 2008) 

• 12.11 - 15.11 (890 ex.) 

Beste telpostdag: 1.754 ex. over ttp Mortagnebos op 20.10. 

 

BRANDGANS. Ten ZW van onze regio vliegt al sinds enkele jaren een steeds groter wordende groep verwilderde 

Brandganzen rond. Af en toe verschijnen ze ook in onze regio, zoals bv. enkele waarnemingen op ttp's tijdens het voorbije 

najaar aantonen (69 ex. naar N aan ttp Mortagnebos op 06.10, 63 ex. naar N te Kortrijk en 8 minuten later langs de 

Gavers op 20.10 en ook aan de Gavers 60 ex. naar Z op 21.10). 
 

BERGEEND. Er trokken 2 ex. naar ZW over ttp Ingooigem op 22.11. Tijdens de periode werd de soort aan de grond 

gezien in de Gavers (7 ex. op 21.09 en 1 ex. op 04.10), het Scheldegebied (permanent, max. 8 ex. op 16.11), Bergelenput 

(5 ex. op 10.11) en langs de Heulebeek te Moorsele (vanaf 21.10, max. 3 ex. op 04.11). 

 

SMIENT. Eerste najaarswaarneming: 2 ex. aan de Gavers op 05.09.  Buiten de Gavers werd de soort tijdens de periode ook 

gezien aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing (1 ex. op 25.10) en op de Zavelput te Beveren-Leie. Op 23.09 

trokken 4 ex. naar Z langs ttp de Gavers. 

 

KRAKEEND. Tijdens de periode  werden max.  33 ex. gezien, m.n. in de Gavers op 26.10. Op 16.08 trokken 2 keren 2 ex. 

over St-Denijs en op 07.10 trokken 2 ex. naar Z aan ttp Avelgem-Escanaffles.  
 

WINTERTALING. Vanaf 03.08 (1 ex. langs de Schelde te Spiere) verscheen de soort terug in de regio.  

 

PIJLSTAART. pleisteraars. Op 15.09 zat een m. op de bekkens te Avelgem-Escanaffles. mad. 

trek. resp. 75 en 21 ex. op resp. 27.09 en 24.10 over ttp Mortagnebos en resp. 1, 7 en 2 ex. op resp. 30.09, 07.10 en 20.10 

langs ttp de Gavers.   

 
ZOMERTALING.  Pleisterende najaarstrekkers werden opgemerkt in de Rijtmeersen te Avelgem (1 ex. op 24.07), in de 

Gavers te Harelbeke (resp. 5 en 1 ex. op resp. 29.07 en 04.08), aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing (resp. 5, 5 

en 1 ex. op resp. 03.08, 13.08 en 21.08) en aan Keibeekbekken te Kortrijk (telkens 1 ex. op 11.08 en 30.09). Op 16.08 

trokken 2 Zomertalingen over St-Denijs. chw,dkj,gou,div,ddd. 

 

SLOBEEND. Vanaf 04.08 (2 ex.) werden Slobeenden gezien in de Gavers (max. 10 ex. op 12.11). Voorts kwamen ook 

waarnemingen binnen vanop Bergelenput (max. 7 ex. op 15.10) en de bekkens te Spiere-Warcoing (1 ex. op 21.08). 

 

WITOOGEEND. Het koppeltje Witoogeenden dat sinds de lente van 2007 aan de Gavers vertoefde, kreeg vanaf 12.11 

gezelschap van een 2de mannetje. Op 24.11 zaten er 3 m. en 1 v. gou,ber alp,mor. 

 



BRILDUIKER. Op 09.11 werd een v. gezien aan de Gavers. alp. 

 
NONNETJE. Van 24.11 tot 26.11 was een juv./w. Nonnetje aanwezig op de Gaverplas. chw,dco,gou,dkj,tgh. 

 

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free) 
 

WESPENDIEF. pleisteraars. De laatste pleisterende Wespendieven werden genoteerd in september : een ad. m. en een juv. 

van Sint-Denijs afglijdend naar Argendaalbos (Bellegem, gelinkt aan het broedgeval aldaar) op 01.09, een juv. boven Ingooigem 

op 04.09, 1 ex. aan Heulebos op 11.09 en 1 ex. langdurig ter plaatse rondvliegend aan de grens met Wortegem te Anzegem op 

16.09. ddd,chw,log,dee. 

trek. Vanaf 01.08 (Sint-Denijs) tot 14.10 (Avelgem) werd najaarstrek genoteerd : 23 ex. in totaal. 2007 had hiermee zowat het 

rustigste najaar voor Wespendieven sinds 10 jaar. We ontvingen 12 augustustrekkers en 8 septembertrekkers en 3 

oktobertrekkers. Op 29.08 was de helft van de Wespendieven al gepasseerd. De meest intense periode was 23-29.08 (9 ex.). 

De drukste dag (4 ex.) was 29.08. De beste telpostdag (3 ex.) werd gescoord aan ttp Mortagnebos Sint-Denijs op 29.08. 

cll,ttn,tgh,chw,vag,e.a.  

 

ZWARTE WOUW. trek. Op 14.08 trok een Zwarte Wouw naar Z boven Zwevegem. ddd. 

Het was van 2004 geleden dat de soort hier nog eens op najaarstrek werd gezien. 

 

RODE WOUW. trek. We ontvingen 9 trekgegevens van deze soort, wat al een stuk beter is dan de twee van vorig jaar, maar 

toch nog ver verwijderd blijft van de 22 najaarstrekkers van 1999. De soort passeerde hier van 24.09 (Gavers) tot 27.10 

(Mortagnebos Sint-Denijs). Zes Rode Wouwen noteerden we van 14 tot 27.10. Op 14.10 was de helft van de Rode Wouwen 

gepasseerd. ttn,dmm,dse,dkj,bur,ea. 

 

BRUINE KIEKENDIEF. pleisteraars. De soort overzomerde in Sint-Denijs. De slaapplaats bleef bezet tot 03.09. Na die datum 

werd de Bruine Kiekendief ook op “vreemde” plaatsen gezien, wat wijst op najaarstrek : een w. op 16.09 te Sint-Lodewijk-

Deerlijk, een juv. op 23.09 aan de bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles en 1 ex. op 24.09 te Bossuit. ddd,blm,fey,xel,e.a. 

trek. Van 22.07 (Bossuit) tot 20.10 (ttp Mortagnebos) werden 34 doortrekkers genoteerd (zwakste jaar van het laatste 

decennium, 16de  beste jaar van de laatste kwarteeuw; beste najaar was 1992 met 132 ex.). Op 23.09 was de helft van de 

Bruine Kiekendieven gepasseerd. De beste periodes waren 23.09 met 7 ex. en 27-30.09 met 9 ex. De beste dagen voor de 

hele regio waren 23 en 27.09 (7 ex.). De beste telpostdag (6 ex.) werd dit jaar opnieuw beleefd aan Mortagnebos op 27.09. 

dea,ttn,dse,ddd,chw,e.a. 

 

BLAUWE KIEKENDIEF. pleisteraars. Op 06.08 werd, ver voor de rest een juv. vogel gezien, jagend over de akkers van Sint-

Denijs. Pas vanaf 20.11 werden nieuwe pleisteraars gezien, maar die hadden al een overwintering op het oog. ddd. 

trek : Van 27.09 (ttp Mortagnebos en Ingooigem) tot 04.11 (2 ex. ttp Mortagnebos Sint-Denijs) werden 16 doortrekkers 

genoteerd (14de beste jaar van de laatste kwarteeuw, in 1991 werden 46 ex. gezien). 

Op 21.10 was de helft van de Blauwe Kiekendieven gepasseerd. De beste periode was 20-24.10 (8 ex.). De beste telpostdag 

werd aan Mortagnebos beleefd op 23.10 (3 ex.). ttn,chw,e.a. 

 

GRAUWE KIEKENDIEF. Op 10.08 vloog een adult mannetje naar Z boven Sint-Denijs. Op 15.08 ging een Grauwe Kiekendief 

slapen in een bietenveld te Sint-Denijs. cll,ddd. 

 

HAVIK. Op 18.08 werd een adult m. Havik gezien te Avelgem. Aan Mortagnebos werd een Havik gespot op 13.09 (naar Z) en 

op 15.09 (naar N). Op 12.11 verbleef een vogel aan Orveytbos te Moen. cll,ber,ttn,loe,e.a. 

 

SPERWER. trek. Van 24.08 (4 ex. ttp Mortagnebos) tot 18.12 (ttp Ingooigem) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 

liefst 440 doortrekkers (3de beste jaar ooit na 2003 met 511 ex. en 1999 met 493 ex.). 

Op 13.10 was de helft van de Sperwers gepasseerd. 

De trek kwam goed op gang vanaf de 3de decade van september en verliep vrij gelijkmatig tot 31.10, met een lichte piek tijdens 

de tweede decade van oktober. De beste dagen voor de streek waren 13.10 (58 ex.), 20.10 (50 ex.) en 30.09 (43 ex.). 

De beste telpostdag werd op 13.10 genoteerd aan ttp Mortagnebos met 46 ex. ttn,chw,dmm,ddd,for,vql,e.a. 

 

BUIZERD. trek. Van 13.08 (Zwevegem) tot 17.11 (Kortrijk) ontvingen we gegevens van 707 doortrekkers (2de beste jaar ooit; 

in recordjaar 1999 zagen we 968 ex.). Op 13.10 was de helft van de Buizerds gepasseerd. 



De betere perioden waren 05-07.10 (130 ex., waarvan 31 ex. op 05.10 aan ttp Mortagnebos), 11-14.10 (125 ex., waarvan 47 

ex. op 14.10 aan ttp Avelgem-Escanaffles, meteen de beste telpostdag van dit najaar) en vooral 20-23.10 (245 ex., waarvan 45 

ex. op 20.10 aan ttp Mortagnebos). cll,dse,ttn,for,des,dkj,gou,bur,dlf,vql,opt,cbf,cbr,cbj,dmm,lit,ddd,dap,cal,e.a. 

 

RUIGPOOTBUIZERD. bahc Op 22.10 werd boven ttp Mortagnebos Sint-Denijs een Ruigpootbuizerd bemerkt in een bel van 17 

Buizerds. ttn. 

Het betreft het 19de gegeven voor onze regio. 

 

VISAREND. trek. We ontvingen vijf gegevens van doortrekkende Visarenden : 27.08 boven de Gavers, 11.09 ZW boven de 

Gavers, 22 en 27.09 telkens naar Z boven ttp Mortagnebos Sint-Denijs en 29.09 ZW boven Zwevegem. ttn,for,dkj,cll. 

Met 5 ex. scoren we het zwakste najaar van de laatste 12 jaar. 

 

TORENVALK. trek. Van 29.08 (Ingooigem) tot 19.10 (ttp Mortagnebos) ontvingen we trekgegevens van 68 ex. Het werd het 

9de beste najaar van de laatste 10 jaar. Beste najaar blijft 2005 met 107 ex. 

Op 27.09 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. Goede perioden waren 21-23.09 (11 ex., waarvan 4 ex. aan ttp 

Mortagnebos op 22.09), 27-30.09 (21 ex., waarvan 14 ex. aan ttp Mortagnebos op 27.09) en 05-07.10 (15 ex., waarvan 8 ex. 

aan ttp Mortagnebos op 05.10). chw,ttn,for,ddd,e.a. 

De 14 ex. van Mortagnebos op 27.09 is een uitzonderlijk aantal voor deze soort. Voordien is ons enkel een telpostdag van 11 

ex. bekend (17.10.1999 Heule), buiten super-tv-day 27.09.1992, toen maar liefst 48 trekkende Torenvalken boven onze regio 

werden genoteerd, waarvan 34 ex. over ttp Heulebos ! 

 

ROODPOOTVALK. Op 25.08 vloog een juveniele Roodpootvalk over het Keibeekbekken te Kortrijk. dmm. 

Het was pas het 13de gegeven van deze soort voor onze regio. De laatste dateerde van 12.09.2004 (Sint-Denijs). 

 

SMELLEKEN. pleisteraars. Op 27.09 vloog een jagend Smelleken naar O te Zwevegem. Op 27.10 vloog een wijfje voorbij aan 

het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd,dmm. 

trek. Van 05.09 (Zwevegem) tot 22.10 (ttp Mortagnebos) werden 41 doortrekkende Smellekens gezien. Het werd het 3de 

beste jaar ooit, na 2005 (62 ex.) en 2004 (49 ex.).  

Op 07.10 was de helft van de Smellekens gepasseerd. De beste periodes waren 26-28.09 (8 ex., waarvan 6 ex. op 27.09 aan ttp 

Mortagnebos), 06-07.10 (11 ex., waarvan 6 ex. op 06.10 aan ttp Mortagnebos) en 12-14.10 (11 ex., waarvan 5 ex. op 14.10 aan 

ttp Avelgem-Escanaffles). for,vab,ttn,dby,ddd,gou,dkj,bur,dlf,e.a. 

 

BOOMVALK. pleisteraars. De Boomvalken bleven vrij lang hangen dit najaar, met regelmatig waarnemingen tot eind 

september en zelfs nog een oktobergegeven : 07.10 aan de Wolvenstraat te Kortrijk. vql. 

trek. Van 10.08 (Sint-Denijs) tot in oktober (05 en 07.10 ttp Mortagnebos en 11.10 Tiegem) werden 40 trekkende 

Boomvalken gezien (2de beste jaar ooit; recordjaar was 2000 met 61 ex.). 

Op 21.09 was de helft van de Boomvalken gepasseerd. De beste periodes waren 21-23.09 (10 ex., waarvan 3 ex. op 22.09 aan 

ttp Mortagnebos) en 27.09 (6 ex., waarvan 5 ex. aan ttp Mortagnebos, meteen de beste telpostdag dit jaar). cll,ttn,for,vac,chw,e.a. 

 

SLECHTVALK. pleisteraars. Buiten de Scheldestreek werd de soort ook enkele keren gezien in de Leiestreek : 07.09 te 

Kortrijk, 13 en 31.10 in de Gavers en 25.11 aan de KULAK te Kortrijk. for,meg,dkj,bay,bur,ddd.  

trek. Van 05.09 tot 04.11 (beide ttp Mortagnebos Sint-Denijs) werden 17 doortrekkende Slechtvalken gezien. Het werd het 3de 

beste jaar ooit na 2005 (25 ex.) en 2004 (20 ex.).  

Op 07.10 was de helft van de Slechtvalken gepasseerd. Op sommige dagen werden meerdere trekkers gezien : 27.09 (2 ex. 

Mortagnebos + 1 ex. Zwevegem), 30.09 (1 ex. Avelgem + 1 ex. Mortagnebos), 06.10 (2 ex. Mortagnebos) en 13.10 (1 ex. 

Gavers en 1 ex. Mortagnebos). ttn,for,ddd,e.a. 

 

KERKUIL. Kerkuilen werden gezien te Moen (14.09), te Harelbeke (02.10 en 05.10), te Kuurne (08.10), in Kerkhove 

(12.10) en in Avelgem (20.10 en 17.11). 

 

BOSUIL. Op 07.09 werd een dode Bosuil gevonden langs de Desselgemsestraat te Ooigem. Andere waarnemingen waren 

er in Anzegem, Avelgem, Kortrijk en Sint-Denijs. sab,dby,dee,dzf,dea 

 

VELDUIL. Er waren drie waarnemingen van ZW trekkende Velduilen: 1 ex. op 04.10 en ook op 06.11 boven Ledegem en 1 

ex. boven Kortrijk op 15.10. dap,vql 

 

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS (free) 



 

PORSELEINHOEN. Zoals elk najaar werden pleisterende Porseleinhoenen opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk: 

een eerste exemplaar werd gezien op 03.08, een tweede werd gezien in de periode 23.08 – 25.08. ddd,dmm 

 

WATERRAL. Waterrallen werden genoteerd in de Gavers te Harelbeke (o.a. 10 ex. op 02.11), aan het Keibeekbekken te 

Kortrijk (3 ex. op 21.11), aan de Oude Leiearm te Wielsbeke, de Bergelenput te Gullegem (2 ex op 10.11) en de Zavelput 

te Beveren-Leie. gou,chw,ddd,dmm,cbr,ber,can,stm e.a. 

 

KRAANVOGEL. Op 24.10 werd een Z trekkende Kraanvogel gezien boven Mortagnebos. Op 23.10 werd ook een 

pleisterend exemplaar gezien te Bossuit. ttn,vaa,e.a. 

 

STELTLOPERS (dirk) 
 

KLUUT.  Najaarswaarnemingen van deze soort in onze regio zijn schaars. Tijdens de maand juli werd de soort af en toe 

waargenomen aan de bekkens te Spiere-Warcoing en voorts zaten 6 ex. op 19.10 aan de Gavers en werd 1 ex. aan de 

Steenlandermeers te Bellegem gezien op 15.09. 

 

KLEINE PLEVIER. Op 26.07 en 16.08  werd een pleisterend ex. gezien langs de Ellestraat te Zwevegem. Nóg op 26.07 

werden 2 adulte en 2 juveniele vogels waargenomen aan de Heulebeek te Moorsele (over het hoofd gezien broedgeval?). 

Tenslotte werd op 01.08 's nachts een naar O vliegend ex. gehoord aan Keibeekbekken te Kortrijk. ddd,sel,dmm. 
 

BONTBEKPLEVIER. Er bereikte ons 1 waarneming, m.n. van een pleisterend ex. op 26.07 langs de Ellestraat te Zwevegem. 

 

GOUDPLEVIER.  pleisteraars. Op 02.08 vertoefde een vogel in de buurt van Keibeekbekken te Kortrijk en minstens tussen 

01.11 en 14.11 was de soort aanwezig  aan het vliegveld te Moorsele (max. 160 ex. op 09.11). dmm,sel. 

trek. Tussen 30.07 (1 ex. te St-Denijs) en 11.12 (1 ex. te Ingooigem) werden 226 overtrekkende Goudplevieren 

waargenomen, verdeeld over 15 groepen (max. 97 ex. op 27.09 aan ttp Mortagnebos). Enkel op 11.09 (21 ex. langs 

Mortagnebos en 18 ex. over Ingooigem) en op 14.10 (4 ex. langs ttp Avelgem-Escanaffles en 20 ex. over Moorsele) werden 

op verschillende locaties overtrekkende Goudplevieren waargenomen.  

 

ZILVERPLEVIER. Op 04.10 trok een Zilverplevier voorbij aan Orveytbos te Moen en op 09.10 werd een vogel 

waargenomen in de Gavers. ddd,dkj,vek.  

 

KANOET. Op 25.08 pleisterde 1 ex. aan de bekkens te Spiere-Warcoing (de laatste waarneming die met stellige zekerheid 

binnen de regiogrenzen te situeren was, had betrekking op 1 ex. op 18.09.1993 en dit was toen pas de 2e Kanoet-

najaarswaarneming binnen de regio). div. 

 

KLEINE STRANDLOPER.  Op 29.07, 21.08 en 25.08 zat telkens 1 vogel aan de bekkens te Spiere-Warcoing. ave,ddd. 

 

TEMMINCKS STRANDLOPER.  Op 25.07 en 10.08 zat 1 vogel aan de bekkens te Spiere-Warcoing en 2 ex. pleisterden langs 

de Ellestraat te Zwevegem op 26.07, deze laatste betrof het 6e regiogegeven (3e najaarswaarneming) maar aan de 

regiogrenzen in het Scheldegebied werd de soort al vaker waargenomen. for,ave,ddd. 

 

KROMBEKSTRANDLOPER.  Een Krombekstrandloper rustte op 27.09 even uit aan de bekkens te Spiere-Warcoing. In de 

jaren ‘90 werd deze soort tijdens enkele najaren gezien (vnl.) aan de Gavers en in het Scheldegebied, maar dit was nu toch 

al weer van in 2000 geleden. div. 

 

BONTE STRANDLOPER.  Op resp. 04.07, 11.09 en 18.10 pleisterden resp. 3, 1 en 1 ex. aan de bekkens te Spiere-Warcoing 

en op 12.08 zat 1 ex. aan het vliegveld te Moorsele. div,cbf,cbr,tgh. 

  
KEMPHAAN.  Pleisterend werd de soort waargenomen te Heestert (1 ex. op 08.07), langs de Heulebeek te Moorsele 

(omgeving vliegveld) tussen 25.07 en 20.08 (max. 8 ex. van 25.07 tot 02.08) en op de bekkens te Spiere-Warcoing ( 1ex. 

op 18.10). Voorts trokken 5 ex. op 09.07 naar ZW langs de Gavers en 1 ex. naar Z langs ttp Mortagnebos op 14.10.  

chw,div,cbf,cbr,tgh,sel, e.a. 

 



WATERSNIP.  Op 28.07 dook de soort terug op in onze regio (1 ex. langs de Ellestraat te Zwevegem) en bleef aanwezig 

gedurende de ganse periode (max. 45 ex. langs de Heulebeek te Moorsele op 30.09). Af en toe werden ook overtrekkende 

ex. waargenomen (max. 12 ex. langs ttp de Gavers op 11.08, in totaal 11 waarnemingen, goed voor 31 ex., dit alles vóór 

25.10).  

 

HOUTSNIP.  Tijdens de in dit artikel behandelde periode werd de soort gezien in de Rijtmeersen te Avelgem (1 ex. op 

19.09), aan de brandweer te Kortrijk (1 ex. op 08.10), aan ttp Bavikhove-Hulste (1 ex. naar N op 14.10), aan de Gavers (1 

ex. naar Z op 20.10 en 1 ex. op 26.10 en 18.11), te Ledegem (1 ex. op 26.10), in de Kastanjelaan te Harelbeke (1 ex. op 

27.10), aan de kleiputten 't Hoge te Kortrijk (1 ex. op 10.11), aan het oud stort in de Bosstraat te Marke (1 ex. op 11.11),  

in de Winkelstraat te Zwevegem op 12.11 (raamslachtoffer), aan de Leie te Ooigem (1 ex. op 16.11) en in Mortagnebos te 

Sint-Denijs (1 ex. op 25.11).   
 

GRUTTO.  Op 25.07 en  26.07 zaten 4 ex. aan de Heulebeek te Moorsele en op 29.07 en 03.08 zat 1 ex. aan de bekkens te 

Spiere-Warcoing. Op 05.07 trok 1 ex. naar ZW langs de Pontstraat te Heestert. sel,div,chw. 

 

REGENWULP.  Tussen 04.07 (1 ex. te Kortrijk) en 27.08 (2 ex. over Heestert) werden in 15 keren 63 ex. opgemerkt. 

Slechts 2 keer ging het om pleisterende ex. (1 ex. op 22.07 en 26.07, telkens aan de Heulebeek te Moorsele), voor de rest 

ging het om voorbijvliegende vogels (max. 21 ex. op 02.08 te Zwevegem). dse,chw,sel,dzf,vab,ddd,dmm,vac,jaj,puw,ady,xaj. 

 

WULP.  Op 08.07 en 28.08 werd een trekkende vogel gezien in de Priesterstraat te Sint-Denijs, op 19.07 trokken 2 ex. 

langs de Gavers, op 30.07 trok 1 ex. langs de Gekraakte nek te Ingooigem, op 02.08 trokken in totaal 4 ex. langs 

Keibeekbekken te Kortrijk, op 23.09 trok 1 ex. langs de Wolvenstraat te Kortrijk en tenslotte trok 1 ex. langs TTP 

Mortagnebos.  
 
ZWARTE RUITER. Er werd wat trek opgemerkt (telkens 1 ex.):  's nachts (auditief) langs Keibeekbekken te Kortrijk op 

17.08, aan de Slavaetstraat te St-Denijs op 06.09, langs ttp de Gavers op 09.09 en aan ttp Mortagnebos op 31.10. Tenslotte 

pleisterde 1 ex. aan de Gavers op 15.10. dmm,dby,dkj,e.a. 

  
TURELUUR.  2, 1 en 1 ex. pleisterden op 24.07, 26.07 en 02.08 aan de Heulebeek te Moorsele en op 05.09 trok een 

groepje van 6 ex. langs de Gavers. sel,dkj. 

  

GROENPOOTRUITER.  Van resp. 20.07 tot  03.08 en 02.08 tot 20.08  pleisterden resp. max. 2 en max. 6 ex. aan resp. de 

bekkens te Spiere-Warcoing en de Heulebeek te Moorsele. Voorts zat  1 ex. resp. aan de Gavers, de Ellestraat te 

Zwevegem  en te Hulste op resp. 10.07, 01.08 en 04.08. Tenslotte zaten 2 ex. aan Waterven industrieterrein te Heule op 

23.08. Trekkers werden gezien aan de Gavers (1 ex. op 09.07)  en gehoord aan Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. op 

25.08). Er vloog ook een vogel naar N langs ttp Mortagnebos op 05.09. sel,cbf,cbr,tgh,des,zom,dmm, e.a.  

 

WITGAT. Witgatjes werden vanaf begin juli tot eind oktober verspreid over de hele regio gezien. Maximumconcentratie:  

45 ex. op 04.07 aan de bekkens te Spiere-Warcoing. Er werden ook 8 solitaire doortrekkers waargenomen. 

 
BOSRUITER. De soort werd pleisterend opgemerkt aan de bekkens te Spiere-Warcoing (resp. 3 en 5 ex. op resp. 04.07 en 

10.07), langs de Ellestraat te Zwevegem (op 07.08 en 08.08, resp. 1 en 2 ex.), aan het vliegveld te Moorsele (4 ex. op 

12.08), aan Bergelenput (1 ex. op 15.08) en aan de bekkens te Avelgem-Escanaffles (1 ex. op 14.10). Een ZW-trekker vloog 

op 11.08 over de Gavers.  

 
OEVERPLOPER. Vanaf 14.07 (1 ex. langs het kanaal te Moen) werd de soort terug opgemerkt in de regio, met als maximum 

66 ex. op 25.07 aan de bekkens te Spiere-Warcoing (dit is een zeer grote concentratie). cll,ave,ddd. 

 

STEENLOPER. Op 05.09 pleisterde een Steenloper aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing (het werd daarmee het 

3e opeenvolgende najaar waarin een pleisterende Steenloper werd gezien). div. 

 

MEEUWEN, STERNS (dirk) en ALKEN (yann) 
 

DWERGMEEUW.  Op 19.10 werd een adulte Dwergmeeuw gezien aan de Gavers. dkj. 

 



GEELPOOTMEEUW. De 1e juveniele Geelpootmeeuw voor 2007 werd op 11.08 gezien op een akker te St-Denijs in een 

gemengde groep grote meeuwen. Daarna werd de soort regelmatig gezien tot het eind van de beschreven periode (altijd 1 

of 2 ex.). 

 

GROTE STERN.  Er trok een groep van 13 Grote sternen naar ZW op 07.09 aan coupure Deweer te Avelgem. Groepen 

van meer dan 10 ex. zijn uitzonderlijk voor deze soort, zelfs aan de kust. Het betrof het 13e gegeven voor onze regio (wo. 

4 voorjaarsgegevens). dzf. 

 

VISDIEF.  Slechts 2 keer werd deze soort tijdens de najaarstrek van 2007 in onze regio opgemerkt:  op 04.08 en 14.09 

telkens 1 ex. aan de Gavers. Lucvanderbeke,stm. 

 

ZWARTE STERN. Op resp. 01.07, 22.08, 07.09 en 14.10 werden resp. 2, 6, 1 en 1 ex. aan de Gavers gezien en 1 juv. ex. 

werd op 20.08 gezien aan Bergelenput. pvt,dkj,vab,gou,bur,tgh.  

 

WITVLEUGELSTERN.  bahc Op 21.08 werd een juveniele vogel waargenomen aan de Gavers, dit betrof de 13e waarneming 

van deze soort voor onze regio (de 4de ondubbelzinnige najaarswaarneming). vek. 

 

KLEINE ALK. Op 11.11 werd op een tuinterras in de Wedagestraat in Waregem een levende Kleine Alk gevonden. Het 

diertje werd die dag naar het VOC Beernem gebracht, waar het werd ge-euthanaseerd. Koen Laevens. 

Deze waarneming bezorgde Koen Laevens een 2de plaats voor de DjoniAward 2007.  

Het gegeven past in een invasie in Vlaanderen. Op 10.11 werd in De Panne met 336 exemplaren een nieuw Belgische 

record gevestigd. Die zaterdag klokten ook heel wat andere zeetrektelposten af op meer dan 200 stuks. Op 11.11 leek het 

schuim al van het bier en topte Middelkerke een dagmaximum van 95 vogels. In totaal werden aan de  Vlaamse kust ca. 635 

vogels geteld, maar het werkelijke aantal ligt vast veel hoger. 

 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free) 

 

IJSVOGEL. Er werden IJsvogels gezien in Avelgem, Harelbeke, Heule, Kortrijk, Kuurne, Moen, Ooigem, Zwevegem. De 

grootste concentratie waarnemingen ontvingen wij in de periode 19.08-05.09, wat wijst op wat najaarstrek. 

 

DRAAIHALS. Er werden heel wat Draaihalzen gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk: in de periode 25.08 tot 30.09 

werden in totaal 7 exemplaren geteld. Op 14.09 werd ook een Z-trekker gezien boven ttp Mortagnebos in Sint-Denijs. 

ddd,dmm,gou 

 

ZWARTE SPECHT. Bijzonder was de waarneming van een Zwarte Specht op trek boven trektelpost Mortagnebos in Sint-

Denijs, op 06.10. dby 

Elders werden Zwarte Spechten gezien aan de brandweer te Kortrijk (26.09), in Mortagnebos (07.10) en in de Gavers 

(10.11). ntj,gou,sxj,dse 

 

KLEINE BONTE SPECHT. Kleine Bonte Spechten werden gezien in het Kennedybos te Kortrijk op 19.08, te Gullegem op 

02.10, in Harelbeke op 19.10, in het park te Heule op 22.10, in de Wolvenstraat te Kortrijk op 04.10 en in de 

Wolvendreef te Kortrijk op 24.10 en in de Gavers op 24.11. rbi,xag,vag,stm,vql,alm,gou. 

 

ZANGVOGELS (dieter) 
 

BOOMLEEUWERIK. Van 07.10 (o.a. 6 ex. boven ttp Avelgem) tot 04.11 (15 ex. boven ttp Mortagne) werden 257 

overtrekkende Boomleeuweriken genoteerd. Dit is beduidend minder dan in 2006. Toen hadden we er in totaal 401. De 

grootste aantallen werden genoteerd boven ttp Mortagne (31 ex. op 13.10 en 24 ex. op 19.10) en boven ttp De Gavers 

(24 ex. op 23.10). Aan de grond werden op 25.10 in de Mekeirleweg te Vichte 8 ex. genoteerd en 16 ex. aan het Laatste 

Oordje te St-Denijs op 10.10. ttn,dse,ntj,doo, dcd,dzf,Ludo Momerency,cll. 

 

VELDLEEUWERIK. De grootste dagtotalen voor Veldleeuwerik werden genoteerd op 14.10 boven ttp Avelgem (2.069 ex.) 

en boven ttp De Gavers (361 ex.). ttn,lid,fey,dse,vac,scg,bur,dkj,gou,alp,Marc Wijfels,ber,dlf,pae,lak,sxj. 

 

BOERENZWALUW. De laatste Boerenzwaluw werd gezien op 15.11 boven ttp De Gavers (1 ex.). ttn,dkj. 



 

HUISZWALUW. De laatste Huiszwaluw werd gezien op 16.10 boven ttp Mortagne. ttn,vab,ntj. 

 

DUINPIEPER. Op 23.09 vloog een Duinpieper boven ttp De Gavers. Dit was de eerste ooit voor de telpost.  Op 18.09 was 

1 ex. aanwezig in de omgeving van de Keibeekdijk te Zwevegem. Het betreft het achttiende en negentiende gegeven voor 

onze regio. gou,dkj,bur,alp,ber,def,can,ddd. 

 

BOOMPIEPER. Aan de grond werd telkens 1 ex. genoteerd op 16.08 aan het Keibeekbekken te Kortrijk, op 01.09 in de 

Boeveriestraat te Moen en op 08.09 aan de brandweerkazerne te Kortrijk. Twee ringvansten werden ons doorgegeveven, 

telkens 1 ex. te Heestert op 08.08 en op 16.09. 

Van 21.08 (Ingooigem) tot 18.10 (Sint-Denijs) werden een dertigtal trekkers genoteerd.  De beste dagen waren 22.09 met 

5 ex. over ttp Mortagne en 18.10 met 8 ex. aan de Oude Spoorweg te Sint-Denijs. 

ddd,ntj,for,dmm,chw,cll,dse,dey,vab,vac,puw,Glenn Van Tieghem. 

 

WATERPIEPER. Op 14.10 werd de eerste plaatselijke vogel genoteerd aan de bezinkingsbekkens te Avelgem. Van 22.09 

(ttp Mortagne) tot 31.10 (ttp Mortagne) werden 18 ex. genoteerd als doortrekker. fey,dse,dey,vab,vac,puw,Glenn Van 

Tieghem,ntj,dby. 

 

GROTE GELE KWIKSTAART. Overtrekkende vogels werden gezien in de periode van 09.09 (ttp De Gavers) tot 31.10 (ttp 

Mortagne). In totaal werden 44 ZW-trekkers genoteerd. De beste dagen waren telkens goed voor 4 ex. over ttp De 

Gavers op 06.10 en op 15.10. gou,def,dse,vac,vab,ntj,dby,dkj,cbr,bur,van,alp,vlg,dpc,sxj,bay. 

 

NACHTEGAAL. Van 01.08  tot 04.08 werden 4 ex. geringd in het Keibeekbekken te Kortrijk. ddm,chw. 

 

BLAUWBORST. Net als in 2006 werden dit najaar 78 Blauwborsten geringd in het Keibeekbekken te Kortrijk (max. 11 ex. 

op 04.08). dmm. 

 

ZWARTE ROODSTAART. De laatste Zwarte Roodstaarten werd gezien op 18.10 in de Slavaetstraat te Sint-Denijs en op 

24.10 in het Begijnhofpark in Kortrijk (zingend exemplaar). cll,vql. 

 

PAAPJE. Van 14.08 (Sint-Denijs) tot 29.09 (Sint-Denijs) werden Paapjes waargenomen. De grootste aantallen werden 

genoteerd op 25.08 (10 ex. aan het Waterbekken Keibeek te Kortrijk) en op 04.09 (16 ex. aan de Oude Spoorweg te Sint-

Denijs). cll,ddd. 

 

TAPUIT. De soort werd gezien in de periode van 13.08 (Sint-Denijs) tot 05.10 (Warcoing).  De grootste groepen werden 

gezien op 23.08 (9 ex. in de Tontestraat te Sint-Denijs) en op 29.08 (9 ex. in de Priesterstraat te Sint-Denijs). Telkens 5 ex. 

werden waargenomen op 12.09 (Zandbeekdijk te Sint-Denijs), op 14.09 (Brucostraat te Sint-Denijs) en op 18.09 

(Priesterstraat Sint-Denijs). cll,ddd. 

 

BEFLIJSTER. Van 27.09 (ttp Mortagne) tot 20.10 (Zwevegem) werden maar liefst 20 ZW-trekkers genoteerd.  Het 

regiorecord sneuvelde op 27.09 toen een groep van 17 Beflijsters over tpp Mortagne vloog. vab,doo,ddd,ntj,cal,dse,for,ttn. 

 

KRAMSVOGEL. De beste dag voor deze soort was voor ttp Mortagne op 19.10 met 611 ex. Het regiorecord voor deze 

soort werd vorig jaar gescoord aan dezelfde telpost : 01.11.2006 met 1.801 ex. ntj,vab,dby,cal,Ludo Momerency. 

 

ZANGLIJSTER. Op 30.09 werden aan ttp De Gavers 52 overtrekkende zanglijsters genoteerd. De beste telpostdag ooit 

voor deze soort werd eveneens gescoord aan ttp De Gavers op 11.10.2006 met maar liefst 3.092 ex. 

gou,bur,cbr,ber,def,mor,vlg,dkj. 

 

KOPERWIEK. Op 20.10 werden boven ttp Mortagne 1.159 Koperwieken geteld. De beste najaarsdag voor ttp De Gavers 

was eveneens op 20.10 met 857 ex. ntj,dse,dcd,doo,dzf,dby,vac,jul,cll,Xyuny,xwo,dmm,gou,bur,dkj,meg,cbf,des,dco. 

 

SPRINKHAANZANGER. Tussen 01.08 en 25.08 werden 20 Sprinkhaanzangers geringd aan het Keibeekbekken te Kortrijk 

(max. 8 ex. op 03.08). Op 08.09 en 16.09 werd telkens 1 ex. geringd te Heestert. dmm. 

 

BOSRIETZANGER. Op 12.09 was nog een Bosrietzanger aanwezig in het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 



 

KLEINE KAREKIET. Op 16.09 was nog 1 ex. aanwezig in de Gavers te Harelbeke. Op 13.10 werd nog 1 ex. geringd in de 

Pontstraat te Heestert. gou,chw,dmm. 

 

SPOTVOGEL. Van 02.08 (Keibeekbekken te Kortrijk) tot 08.09 (Heestert) werden 5 ex. geringd. dmm. 

 

ORPHEUSSPOTVOGEL. Op 22.07 werd 1 ex. geringd in de Materzeelstraat te Ingooigem. Dit is het achtste gegeven voor 

onze regio. for,laa,lit. 

 

BRAAMSLUIPER. Op 04.08 en op 09.09 was telkens 1 ex. aanwezig in de Gavers. gou. 

 

BLADKONING. De soort werd opgemerkt op 06.10 in een tuin te Wevelgem. Het betreft het tiende gegeven van deze 

soort voor onze regio. fwi. 

 

RADDES BOSZANGER. bahc Deze in de Siberische taiga broedende en in ZO-Azië overwinterende Phylloscopus werd hier 

als dwaalgast op 12.10 geringd in de Materzeelstraat te Ingooigem. Het betreft het eerste gegeven van deze soort voor 

onze regio. laa,dmm. 

 

VUURGOUDHAAN. Op 26.08 werd 1 ex. opgemerkt in de Gavers te Harelbeke. gou. 

 

BONTE VLIEGENVANGER. Op 10.08 werd een Bonte vliegenvanger opgemerkt in de Gavers. ber. 

 

BAARDMAN. Op 28.09 en 04.11 was telkens 1 ex. aanwezig in het Keibeekbekken te Kortrijk. Op 19.10 waren 5 ex. 

aanwezig in de Gavers te Harelbeke. ddd,gou,dkj,alp. 

 

KUIFMEES. Op 10.09 werd een Kuifmees gezien in de IJzerfrontlaan te Heule. Rudy 

 

ZWARTE MEES. In de periode van 22.09 tot 31.10 werden een 85-tal ZW-trekkende Zwarte mezen waargenomen. De 

beste najaarsdag was voor ttp De Gavers te Harelbeke met 18 ex. op 07.10. bur,alp,gou,dkj,cbr,cbf,vek,vlg,vad,ber,def,Marc 

Wijfels,isa,sxj,pae. 

 

PIMPELMEES. De meest intense trek werd waargenomen op 18.10 met 90 ex. boven ttp De Gavers, dit is een 

telpostrecord. Enkel ttp Beurtemolen-Heulebos deed ooit beter met 92 ex. op 18.10.2003. Op 19.10 werden 77 ex. 

genoteerd boven ttp Mortagne. dkj,ntj,vab,dby,cal,Ludo Momerency. 

 

BUIDELMEES. Op 02.10 werd een Buidelmees waargenomen in de Gavers te Harelbeke en op 14.10 werd een ZW-

trekker opgemerkt boven ttp Avelgem. bay,lid,fey,vac,dse,scg,bur,ea. 

 

GAAI. Op 19.10 werden 82 ex. in één groep waargenomen boven ttp Mortagne te Sint-Denijs. Dit is de grootste groep 

ooit en tevens een telpostrecord. ntj,vab,cal,Ludo Momerency. 

 

GRAUWE KLAUWIER. Op 07.08 en op 09.08 werd telkens 1 ex. geringd in de Materzeelstraat te Ingooigem. Het betreft 

de derde en vierde ringvangst van deze voormalige broedvogel van onze regio (tot circa 1970). laa,lit. 

 

NOTENKRAKER. Op 05.09 werd een Notenkraker opgemerkt in de Vlaanderenlaan te Harelbeke. Het betreft het 

eenentwintigste gegeven van deze soort voor onze regio. Houtekiet Albert. 

 

KAUW. Het telpost record en tevens het regiorecord sneuvelden op 14.10 toen 977 ex. geteld werden boven ttp 

Avelgem. Het vorige record dateerde van 17.10.2001 met 971 ex. boven ttp Avelgem. dse,ntj,vac,fey,jana,sor,Ludo 

Momerency,bur,sck. 

 

SPREEUW. Op 23.10 werden 7.426 Spreeuwen geteld boven ttp Mortagne. Het telpostrecord werd verpulverd en dit is 

tevens een regiorecord (vorige record 7.150 ex. op 17.10.2001 ttp Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel). 

chw,ntj,puw,dby,scg,dcd,doo,lac,vab,Johan Declercq,meg,pca,dzf,ddd,jul. 

 



ROZE SPREEUW. bahc Op 14.10 werd een Roze spreeuw opgemerkt in een groep Spreeuwen boven ttp Mortagnebos. 

Het betreft het eerste gegeven ooit voor onze regio. dby. 

 

EUROPESE KANARIE. Op 07.07 was 1 ex. aanwezig aan het Kanaal Kortrijk-Bossuit te Stasegem. Doortrekkers werden 

gezien op 06.10 (2 ex. boven de Gavers en 1 ex. boven Mortagne) en 04.11 (1 ex. boven Mortagne en 1 ex. naar NO 

boven de Gavers). gou,ttn,dkj. 

 

PUTTER. Op 07.10 werden 52 ex. geteld boven ttp Mortagne (telpostrecord). Enkel ttp De Gavers deed ooit beter met 55 

ex. op 08.10.2005. vab,dey,dzf,dse,ntj,lpk,dcd,ddd,dby,xwo,Wim F.,Wim Plankaert,vaa. 

 

BARMSIJS. Van 22.09 (1 ex. Gavers te Harelbeke) tot 04.11 (5 ex. Gavers te Harelbeke) werden een dertigtal ZW-

trekkende Barmsijzen genoteerd. gou,dkj. 

 

KLEINE BARMSIJS. Op 01.11 werd een ZW-trekkende Kleine barmsijs waargenomen te Kortrijk-Bossuit. cll. 

 

KRUISBEK. Van 25.07 (1 ex. Gavers te Harelbeke) tot 16.10 (2 ex. Ingooigem) werden 25 ZW-trekkende Kruisbekken 

waargenomen. Grootste groepen waren 8 ex. op 07.10 boven ttp Mortagne en 7 ex. boven ttp De Gavers op 15.10. 

dkj,chw,vab,dey,dzf,dse,ntj,lpk,dcd,ddd,dby,xwo,Wim F.,Wim Plankaert,vaa,bur,def. 

 

APPELVINK. Op 16.09 waren 2 Appelvinken aanwezig in de Gavers te Harelbeke. vag,ber. 

 

GOUDVINK. Op 22.09 en 09.10 vloog telkens 1 ex. boven ttp Mortagne te Sint-Denijs. Op 07.10 werden 5 ex. 

waargenomen in de Wolvenstraat te Kortrijk. dse,dey,vab,vac,puw,Glenn Van Tieghem,vql. 

 

IJSGORS. Op 15.10 werd 1 ex. waargenomen in de Avelgemstraat te Zwevegem en op 31.10 vloog 1 ex. boven ttp 

Mortagne. Het betreft het 27ste en 28ste gegeven voor onze regio. ddd,dse,vac,vab,ntj,dby,jul. 

 

GEELGORS. Op 13.10 vlogen 3 ex. boven ttp Mortagne te Sint-Denijs. Dit is een evenaring van het regiorecord. Op 14.10 

vloog telkens 1 ex. boven ttp Avelgem en ttp De Gavers. dse,ntj,ludomom,doo,dcd,dzf,vac,lid,scg,bur,dkj,gou,alp,Marc 

Wijfels,ber,def,pae,lak,sxj. 

 

ORTOLAAN. Op 26.08 werd een ZW-trekker gezien in de Priesterstraat te Sint-Denijs. Het betreft het 26ste gegeven voor 

onze regio. ddd. 

 

RIETGORS. De beste telpostdag leverde 33 ex. op boven ttp De Gavers te Harelbeke op 14.10. dkj,gou,bur,alp,Marc 

Wijfels,ber,def,pae,lak,sxj. 

 

coördinatie en redactie : Yann Feryn 

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

(trektellen.nl-watcher) 

interpretatie gegevens & tekst : Dirk Derdeyn (zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns), Free Claerbout (futen, 

aalscholvers, reigers, ooievaars, lepelaars, uilen, hoenderachtigen, rallen en overige niet-zangvogels), Dieter Coelembier (zangvogels) en 

Yann Feryn (roofvogels). 

leescomité : Bart Van Thuyne, Dirk Derdeyn, Luc Vandeghinste, Tom Gheskiere. 

 

 

Trektellingen najaar 2008 
 
Er worden bij normale weersomstandigheden vrijwel elk weekend en in geval van een goede 
trekvoorspelling ook tijdens de week één of meerdere telposten bezet 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. 

• 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 Free Claerbout (GSM 0476/65.00.50) 



• 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), Bart Van Thuyne (0477/472474) 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 de website van de Vogelwerkgroep (http://www.zwvlkoepel.be/vwg/vogeltrek.html) kun je meer details 
lezen over onze telposten. 

 


