VOGELS IN ONZE STREEK
broedseizoen 2007
en waarnemingen van 1 juni tot 31 augustus 2007
Een rekensommetje leert ons dat in 2007 wellicht 91 à 97 soorten vogels kwamen broeden in onze
streek. Het werd een vrij goed broedjaar met als hoogvliegers : 1 of 2 koppels Woudaap, Krakeend die
zich lijkt te verspreiden, de broedpoging van de Witoogeend, een broedgeval van de Wespendief nu
eens middenin onze streek, een 10-tal koppels Kerkuil en IJsvogel, de goede aantallen Kwartels en de 2
koppels Cetti’s Zanger.
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 kunt je waarnemingen digitaal doormailen. Kijk hiervoor op onze website www.zwvlkoepel.be/vwg of op
www.waarnemingen.be. Vogelsoorten waar bahc bij staat vermeld, daar dient de waarnemer een verslag voor op te stellen voor 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).

FUTEN

(free)

Dodaars. Dodaarsjes broedden in de bezinkingsbekkens te Escanaffles (2 kp), in de
Gavers te Harelbeke (3 kp), aan de Heerlijkheid te Heule (1 kp), aan de Oude Leie te
Wielsbeke (1 kp) op de Stadsbader-put te Harelbeke en mogelijk aan de Bergelenput te
Gullegem. chw,ber,fey,cbr,dby,tgh
Fuut. Futen met jongen werden opgemerkt aan de Oude Leiearm te Bavikhove (3 kp), aan
de bezinkingsbekkens te Escanaffles, op de Coupure te Kerkhove, op de Oude Leiearm en
langs de Leie te Kuurne, aan de Kleiput Lavaert en op de Leie te Marke, op de Oude
Leiearm te Sint-Baafs-Vijve, in de Gavers (> 10 kp) en op het Kanaal Bossuit-Kortrijk
(Moen 1 kp, Zwevegem 3 kp en Kortrijk 4 kp). We hebben dus weet van minstens 28
koppels.
Geoorde Fuut. In elke zomermaand werden regelmatig Geoorde Futen gezien op de Gavers
te Harelbeke. De groepjes waren nooit groter dan 3 ex. Naast de Gavers was er ook een
waarneming op de bezinkingsbekkens in Escanaffles (1 ex. op 2/08). mad e.a.

REIGERS

(free)

Woudaap. Net zoals de voorbije jaren kwam deze zeldzame reigersoort opnieuw tot
broeden in Zuid-West-Vlaanderen. Op 28.08 werd in de Gavers te Harelbeke een vrouwtje
met 2 juveniele vogels gezien. Mogelijk waren er zelfs 2 broedgevallen in de Gavers.
gou e.a.
Te Bavikhove, waar het jaar voordien werd gebroed, werd een solitair mannetje
opgemerkt op 08.07 en 14.07. cbr
Blauwe Reiger. Er broedden dit jaar 72 koppels in de Gavers.

bay.

Ooievaar. Op 10.07 werd een pleisterende Ooievaar gezien in de Marksestraat te
Rollegem. Volgens omwonenden pleisterde deze vogel daar al enkele dagen. ctj

ZWANEN, GANZEN en EENDEN

(dirk)

Knobbelzwaan. De soort kwam tot broeden in de Gavers en aan resp. Bergelenput, de
bezinkingsbekkens te Escanaffles, coupure Deweer en de coupure te Waarmaarde (telkens
1 kp, een halvering van het broedbestand tov. de zomer van 2006).
xrd,xrl,stm,xdm,chw,xel,mad,chw.

Canadese Gans. We ontvingen deze keer slechts gegevens over 4 koppels (tov. 21 kp in
2006): telkens 1 kp kwam tot broeden resp. aan de Prairie-coupure te Avelgem, het
kasteelpark te Bossuit, de Leie te Kortrijk en de bezinkingsbekkens te SpiereWarcoing. Blijkbaar wordt de soort nauwelijks nog genoteerd als broedvogel. chw,xel,div.
De grootste groep die tijdens de hier beschreven periode werd gezien, betrof een
groep van 95 ex. aan de Helleput te Hulste. des.

Nijlgans. De soort kwam met zekerheid tot broeden te Anzegem (1 kp) en aan de Gavers
te Harelbeke (3 kp). gou.
Bergeend. Er waren broedgevallen langs de Schelde te Spiere (4 kp), aan de
bezinkingsbekkens te Escanaffles (2 kp), aan de Gavers (1 kp), aan Bergelenput te
Gullegem (1 kp) en mogelijk ook te St-Denijs.
Krakeend. Voor het 7de opeenvolgende jaar broedde de soort te
kp met 2 pulli). Nieuw echter was dat de soort voor het eerst
broeden kwam in onze regio, met 2 kp aan de coupure Deweer te
pulli aan de coupure te Waarmaarde en mogelijk een broedgeval

Avelgem-Escanaffles (1
buiten dit gebied tot
Avelgem, 1 kp met 6
in de Gavers.

div,dzf,chw,gou.

Wintertaling. Er was een moeilijk te plaatsen gegeven van een vogel op de
bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing op 10/07 (wellicht vroege najaarstrek of
overzomering van een niet broedend exemplaar). div.wnm.
Slobeend. Tijdens de zomer van 2007 werd soort gezien aan de Gavers (kp op 17.06),
aan Bergelenput (1 m. op 25.06) en aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing.
gou,stm,div.

Tafeleend. Zomerwaarnemingen: 1 m. in de Gavers op 17.06 en 24.06 en 1 v. op de
Schelde te Kerkhove op 24.06.
Witoogeend. Het koppeltje Witoogeenden dat in de lente van 2007 aan de Gavers
vertoefde, bleef er ook aanwezig tijdens de daaropvolgende zomer. Het betrof een
mislukte broedpoging. dkj,gou.
Kuifeend. Er waren broedgevallen te Spiere (1 kp langs het Spierekanaal), in de
Gavers (1 à 2 kp) en aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (1 kp). chw,gou,ber,xrd,xrl.
Deze soort lijkt de laatste jaren (verrassend) achteruit gegaan te zijn als
broedvogel in Vlaanderen (cfr. project Algemene broedvogels).

ROOFVOGELS

(yann)

en UILEN

(free)

Wespendief. De soort broedde voor het eerst in Bellegem. In de zomer van 2003 was
hier al eens midden het broedseizoen een koppel gezien, maar dit jaar waren de
waarnemingen van Wespendieven hier legio, ook van het koppel en op 01.09 zelfs van
een adult mannetje en een juv. vogel.
Op 21.07 werd een baltsend koppel gezien boven Mortagnebos, maar een broedgeval werd
hier niet bevestigd. ddd,vhn,dse,vac,cal,dem,dby,ea.
Wespendieven broeden nauwelijks binnen onze regiogrenzen. Regelmatig zijn er wel
broedgevallen net buiten onze regio (Wortegem, Kluisbergen). In 2004 zou de soort
mogelijk in Sint-Denijs gebroed hebben.
Bruine Kiekendief. In de omgeving van Sint-Denijs overzomerde 1 ex. (leeftijd : 3de
kalenderjaar). Vaak kreeg het dier wisselend gezelschap van één of zelfs 2 andere
Bruine Kiekendieven (bv. in totaal 3 ex. op 30.06). De slaapplaats werd gebruikt van
03.06 tot 03.09.
Op 22.07 en 12.08 werd ook een Bruine Kiekendief gezien aan de Heulebeekmeersen te
Moorsele. Mogelijk betreft dit een extra overzomeraar, hoewel vroege najaarstrek niet
kan uitgesloten worden. ddd,dby,sel,cbf,cbr,tgh,e.a.
Sperwer. We ontvingen broedgegevens uit Anzegem, Avelgem (4 kp), Bellegem, Bissegem,
Deerlijk, Gavers, Heule, Hulste, Ingooigem (3 kp), Kortrijk (4 à 5 kp), Marke (0 à 1
kp), Moen (2 kp), Otegem, Sint-Denijs en Tiegem.
In totaal komen we dit jaar dus aan minstens 23 à 25 kp. Vorig jaar 2006 was het
beste ooit met 31 à 37 kp. Mogelijk waren er minder broedvogels als in 2006, maar
wellicht werd er ook minder op gelet.
Buizerd. De soort broedde waarschijnlijk in Heestert en mogelijk in de Gavers, Kaster
en Bellegem.
We hadden dit jaar dus 0 à 4 kp. 2005 was het beste jaar ooit met 4 à 8 kp.
Torenvalk. De soort broedde minstens te Anzegem, Avelgem (1 à 2 kp), Bellegem,
Gavers, Hulste, Ingooigem, Kooigem (1 à 2 kp), Kortrijk, Lauwe, Marke, Moen, SintDenijs (4 kp) en Vichte. Mogelijk was er ook een broedgeval in Bavikhove, Heestert (2
kp), Kerkhove, Kuurne en Zwevegem.
We telden dus 16 à 24 kp. In 2003 waren het er 23 à 32.
Boomvalk. De soort broedde te Avelgem, Bavikhove, Deerlijk, Heestert, Heule,
Ingooigem, Tiegem, Kortrijk (1 à 2 kp), Kuurne, Lauwe, Marke, Sint-Denijs en
Mogelijk was er ook een broedgeval te Bellegem, in de Gavers, te Kooigem,
Ooigem, Waregem en Zwevegem.
We ontdekten 14 à 22 kp, wat heel goed is. Het beste jaar ooit was 2001 met
kp.

Hulste,
Vichte.
Kuurne,
11 à 23

Slechtvalk. Er werden regelmatig Slechtvalken gezien aan de centrale van Ruien.
Volgens de FIR was er in 2007 een succesvol broedgeval met 3 jongen.
Kerkuil. Door de Kerkuilenwerkgroep werden broedgevallen vastgesteld te Anzegem,
Bavikhove (2 kp), Hulste, Ingooigem, Kerkhove, Kuurne, Moen en Tiegem. Mogelijks
broedde de soort ook nog te Bellegem. Het werd dus een uitstekend Kerkuilenjaar met 9
à 10 kp ! huj,dee,blm,ber
Bosuil. Deze soort broedde in het Hemsrodebos te Anzegem, het Bassegembos te Kaster,
de Wolvendreef/Kennedybos in Kortrijk en het Sint-Arnolduspark te Tiegem. vac,laa,pvt,dvc

HOENDERACHTIGEN

(free)

Kwartel. Zoals steeds is het moeilijk om het juiste aantal broedende Kwartels te
kennen, maar vermoedelijk was 2007 een goed Kwarteljaar. Zo werden op 23/06 minstens
12 zangposten geteld langs de Priesterstraat te Sint-Denijs. Ook aan de Slavaetstraat
en de Moensebaan te Sint-Denijs broedden mogelijk verschillende koppels. Andere
mogelijke broedplaatsen waren er in de buurt van het Keibeekbekken en de
Evangelieboomstraat te Kortrijk, in Ledegem en in Ingooigem. ddd,chw,cll,dap
Waterral. Waterrallen broedden dit jaar in de Gavers te Harelbeke (1 à 3 kp) en in
het Keibeekbekken te Kortrijk (1 à 2 kp). xrl,ddd,vhn

STELTLOPERS

(dirk)

Scholekster. De soort broedde te St-Denijs, Spiere, Moorsele (telkens 1 kp), te
Vichte en te Tiegem (telkens minstens 2 kp).
Wulp. Op 01.07 werd een Wulp gezien naar No boven Sint-Denijs.

dby,ddd.

Kleine Plevier. Er broedde minstens 1 kp aan de bezinkingsbekken te Spiere-Warcoing
en aan de (ex-) Marbra-Lys site te Stasegem. Mogelijk een mislukt broedgeval vond
plaats aan Agma-Novobloc te Lauwe. Tenslotte was er ook een waarneming van een Kleine
Plevier tijdens het broedseizoen in het industriepark te Gullegem. div,gou,dey,xag,e.a.

MEEUWEN

(dirk)

Geelpootmeeuw. Op 27.06 werd een 3e zomer vogel gezien aan de Gavers en op 20.07 zat
een adulte vogel op de verlichtingspalen aan de sluis te Moen. xrl,xrd,ddd.
Visdief. Op 16.06 werden 4 ex. gezien aan de Gavers.

davidbral.

Dwergstern. Een late voorjaarstrekker werd op 02.06 opgemerkt aan de Gavers waar ook
1 ex. werd gezien op 28.06. bay,francoisdoyen

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS

(free)

IJsvogel. Er bereikten ons broedgevallen uit Avelgem (2 kp), Bavikhove, Gullegem,
Harelbeke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Ooigem en Waregem (telkens 1 koppel tenzij
anders vermeld). dzf,ber,xel,cbg,rbi,cbr,xrd,xrl,cbf,dvc,pif

ZANGVOGELS

(dieter)

Oeverzwaluw. In 2006 broedden in Bergelenput maximaal 15 koppels. In 2007 werden
slechts 2 koppels geteld. for,rbi
Huiszwaluw. Volledige tellingen: 53 kp te Anzegem, 80 kp te Avelgem, 23 kp te
Harelbeke, 20 kp te Heestert. Verder telkens 1 kp in de Harelbekestraat en de
Hoogstraat te Deerlijk en aan de Gentse baan te Desselgem, 7 kp te Outrijve en
Bossuit, 8 kp in inrijpoort in het centrum van Rollegem, 17 kp onder de brug aan de
Schelde te Kerkhove, 57 kp in de Zandbeekstraat te Sint-Denijs en mogelijk minstens
15 kp in Sint-Denijs-dorp zelf. gou,for,lid,dby,xel,wil,vql,chw,dby
Graspieper. De Graspieper kwam ondermeer tot broeden in de Avelgemse Scheldemeersen
(2 kp), Anzegem (2 kp), de Hellestraat en Priesterstaat te Sint-Denijs (telkens 1
kp), aan de Geitenberg te Kooigem (1 kp) en aan het industrieterrein te Spiere (1
kp). vac,for,lid,ddd
Grote gele kwikstaart. Broedgevallen van Grote gele kwikstaart werden vastgesteld aan
het kanaal Bossuit-Kortrijk te Bossuit, Moen en Zwevegem (2 kp), Anzegem Weedriesbeek
de Broeltorens te Kortrijk en aan het Spierekanaal te Spiere (telkens 1 kp tenzij
anders vermeld). chw,cll,for,meg,dem,ddd,vhn,vab

Blauwborst. In de wijde omgeving van Sint-Denijs werden net als in 2006 circa 30 kp
opgetekend. In het Keibeekbekken en omgeving in Kortrijk broedden 13 kp. De
bezinkingsbekkens in Escanaffles waren goed voor 3 kp. De Blauwborst broedde verder
nog in het industriepark (2 kp), de Oude Spoorweg (2 kp) en het bezinkingsbekken te
Spiere (1 kp), in de meersen te Outrijve en aan de Oude Spoorweg te Moen, in de
Snoekstraat te Vichte en in de Kastanjeboomstraat en Avelgemstraat te Zwevegem
(telkens 1 kp). ddd,cll,chw,for,vmr,jul,jvl,div,vac
Cetti's zanger. Deze vogel met kenmerkende zang broedde aan de Coupure te Waarmaarde.
Er was ook een terriorium tijdens het hele broedseizoen in de Gavers. chw,gou.
Sprinkhaanzanger. Het hele broedseizoen was er een territorium in de Gavers.

gou.

Rietzanger. De Rietzanger broedde aan de Bergelenput te Gullegem. In de Gavers kwamen
1 à 3 kp tot broeden. for,rbi,gou.
Braamsluiper. Een broedgeval werd genoteerd in de Bellegemstraat te Zwevegem en aan
de Oude Leie te Bavikhove. ddd,cbf.
Glanskop. Broedverdachte glanskoppen werden reeds opgemerkt op 11.03 in het SintArnolduspark te Tiegem. Uiteindelijk kwamen daar 2 kp tot broeden. chw,pmw,vac
Wielewaal. De soort kwam tot broeden in de Makebeekstraat te Sint-Denijs en in de
Gavers. for,ddd,gou.
Kauw. Op 21.07 werd een groep van minstens 1.000 ex. gezien die kwam slapen in
Mortagnebos Sint-Denijs. dby.
Roek. Aan het Lang Water te Kortrijk werden 44 kp genoteerd, aan de Achtkanter te
Kortrijk 23 kp en in de Meersen te Avelgem 3 kp. De kolonie aan het park de Bethune
te Marke lijkt te zijn verdwenen. chw,for,ddd,vql,ntj
Putter. De soort kwam tot broeden in 't Schrijverke te Marke, aan Anzegem-statie en
in de bezinkingsbekkens te Spiere. for,ntj,div,ddd
Appelvink. Mogelijk broedde de soort in de Palloeder te Ingooigem, het SintArnolduspark te Tiegem en in het Beukenhof en het park te Vichte. dee
Grauwe gors. De soort werd waargenomen te Bellegem (15.04), te Sint-Denijs (15.06 tot
19.07) en te Zwevegem (20.07). for,vab,ddd
Deze waarnemingen kunnen wellicht niet gelinkt worden aan broedgevallen van deze
soort.
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