VOGELS IN ONZE STREEK
voorjaarstrek 2008
en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2008
Zoals elk trekseizoen vallen wel enkele zeldzaamheden uit de lucht. Deze keer trokken we grote ogen bij
het zien van een Koereiger, een groep Kleine Rietganzen, een paar Dwergganzen, vier Roodpootvalken,
een paar Porseleinhoentjes, een Noordse Stern, een Grote Karekiet, en zowaar weer een
Roodstuitzwaluw.
In dit artikel is nauwelijks gewag gemaakt van de eerste aankomstdata van zomergasten. Hiervoor
verwijzen we naar onze website www.natuurkoepel.be/vwg, 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 ingestuurd aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 te 8500 Kortrijk (0498/90.92.90),
vwg@natuurkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Maar als je over een pc beschikt, kun je je losse gegevens
intikken op www.waarnemingen.be. Een handleiding hiervoor vind je op het natuur-forum (http://www.natuurforum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=70&t=7116).
Op onze website www.zwvlkoepel.be/vwg vind je een door-te-sturen-soortenlijst, 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
Maart 2008, eerste lentemaand, verliep volgens de spreuk “Groene Kerst, witte Pasen”, en was SOMBER, ZEER NAT en toch een normaal algemeen
temperatuurgemiddelde.
De zon kreeg voortdurend met storingen, koele en koufronten, buienlijnen, te maken. Ze scheen overal minder dan normaal al liepen de resultaten over
gans het land wel uiteenlopend.
De maartse buien waren dit jaar duidelijk van de partij: 04, 05.03; 17, 18.03, de 20e tot de 25e met de gekende ingrediënten: regenbuien, hagel, sneeuw,
onweer en rukwinden. Sneeuw rond de paasdagen ook in Vlaanderen. In de Ardennen kregen ze winterplezier van 02 tot 06.03 (20 cm sneeuw op 04.03)
en van 18 tot 28.03 (op 24, 25.03 was er sprake van 33 cm.). Dat zorgde voor neerslaghoeveelheden deze maand zo tussen 81 l/m² in Zaventem al
laagste tot rond de 207 l/m² in Elsenborn als hoogste waarde. Vooral op 10, 15, 20, 21.03 viel op de meeste plaatsen over gans Vlaanderen 10 l/m² en
meer, waaronder hier of daar 20 l/m² en meer.
De hoogste maximumtemperaturen boven de dagelijkse normaalwaarden werden op acht verschillende data genoteerd : op 01 en 02.03 werd het 11
tot 14°C, op 14, 15, 16.03 werd het tot een 12 en 15°C. Tenslotte op het einde van de maand noteerde Kleine Brogel op 29, 30, 31.03 14,1 tot 15,2°C
(31e). Elders in Vlaanderen was dat zo 10 tot 14°C.
De laagste maxima zijn van 23 tot 26.03 waargenomen zo van 4.5 tot 5.5°C maar in Kleine Brogel hadden ze op 23, 24.03 toch een 7,8 – 7,7°C (let
wel slechts 3,4°C in Moerkerke Waas op 24.03). In Elsenborn waren de maxima in die koudste dagen: 1,0°C, 0,0°C, -0,7°C en 2,2°C (1 winterdag).
Maak een gemiddelde van al die dagelijkse maxima dan geraak je binnen de normaalmarge van deze eerste lentemaand 2008.
Bij de minimumtemperaturen vinden we ook enkele vorstdagen. Op 04, 05, 06.03 treffen we als laagste cijfers in Kleine Brogel -3.7°C de 05.03, in
Elsenborn -9.6°C de 06.03. De 18e.03 had Kleine Brogel een -2.9°C. Van 23 tot 26.03 vroor het elke ochtend in Kleine Brogel waaronder -5.3°C de
23e.03 (enige ochtend met matige vorst). Op de Ardense Hoogten vroor het elke morgen van 18 tot 27.03 met als laagste cijfers -7.0°C de 23e en -8.3°C
de 24e. Het aantal vorstdagen in enkele stations: Middelkerke 3 dagen (-1.3°C de 23e), Zaventem 4 dagen (-2.4°C de 23e), Kleine Brogel 9 dagen en in
het winterachtige, besneewde Elsenborn 14 dagen, waaronder 5 matige vorst.
Hoge minima troffen we de 1e en 2e (7 tot 8°C). Ook 6 tot 7°C de 7e en 9e in Vlaanderen, voeg daarbij de 14e en 16e met 8.7°C aan de Kust, 7°C in
Limburg. Tenslotte de 30e aan de Kust 8.6°C en op de Hoogten 4°C. De hoge minima hebben het maandgemiddelde boven de normaalwaarde kunnen
optrekken.
Wind: het stormachtige weer in de nacht van 29.02 op 01.03 veroorzaakte schade; dat was ook het geval de 10.03. Trouwens de 1e helft van de maand
was de wind dikwijls matig tot sterk. Van 01 tot 14.03 speelde de richting zuidwest tot noordwest (rond de 4e noordelijk, rond de 10e zuidelijker). Een
verpozing, zuidoost, de 15e en 16e en na een noordenwind de 17e was het alweer een zuidwest tot noordwest tot de 26e. Even een lichte noordoost de 27e,
waarna de wind voor de resterende dagen koos voor zuidwest tot west. Ons weer kwam deze maand vooral van het westen maar de zuivere lucht was
meermaals van noordelijke oorsprong.
April 2008 gaf ons meer sombere dagen dan normaal, er viel minder neerslag dan normaal; het werd een vrij droge maand, temperatuurgemiddelden
vielen binnen de normaalmarge.
Van 01 tot 22.04 heeft het op een 9-tal dagen minstens ergens geregend, meestal weinig, behalve de 05e en 13e toen ze in de zuidelijke helft van het land
op verschillende plaatsen 10 l/m² en meer (Gouvry zelfs 20.4 l/m²) hebben gekregen. Ook op de 14e toen Semmerzake 10.8 l/m² en Ukkel 10.5 l/m²
hebben gemeten. Vanaf de 23e was er wel elke dag ergens regenwater in de pluviometer al vielen er ook die laatste dagen geen noemenswaardige
hoeveelheden. Als maxima per dag vermelden we op: 23.04 enkel Geel met 13.0 l/m² en Zaventem 14.2 l/m², op 26.04 alleen La Hestre met 12.6 l/m²,

op 28.04 wel een 20-tal plaatsen vooral in de zuidelijke helft van het land. Voor zover ons bekend viel er weinig neerslag aan de Kust, bv. Middelkerke
rond de 20 l/m², tegenover Elsenborn met ongeveer 70 l/m². Er viel sneeuw op de Ardense Hoogten op 06 en 07.04 en de 14e lag er op zeker ogenblik
plaatselijk 8 cm. Van 23 tot 30.04 was er een paar keer onweer en ook hagel.
Van 01 tot 19.04 bleven de dagelijkse maximumtemperaturen rond de normale dagwaarden en op een 6-tal dagen zo wat 1°C onder de normalen zodat
het gemiddelde voor die periode een “dikke” halve graad onder het gemiddelde is uitgekomen. De twee koudste dagen waren toen reeds ver achter de rug,
nl. op 06 en 07.04 met maxima in Vlaanderen 08 tot 09°C en 3.5 tot 5.5°C in Elsenborn. Vanaf de 20e brak eindelijk de lente door: 19°C in Vlaanderen
en 16°C in de Ardennen. Tot de 27e was het elke dag genieten van 18°C en hoger want op 26, 27.04 werd het zelfs zomer (1e dag) in de Kempen:
De 28e was het uit met de warmte. De laatste 3 dagen moesten we genoegen nemen met 14 tot 15°C in Vlaanderen en 11 tot 12°C in de Ardennen.Er
was lichte vorst in Vlaanderen in thermometerhut: aan de Kust op 4 dagen vóór de 11e, in Zaventem op 5 dagen tot de 17e zoals in Kleine Brogel (17e: 3.0°C), in Elsenborn op 9 dagen tot de 18e waar 3 keer matige vorst: de 08e -6.7°C, de 11e -6.1°C en de 17e -5.1°C.
De wind kwam in de loop van de maand zo wat uit alle richtingen. Van 01 tot 07.04 uit de hoek west tot noord met een matige noordwest tot noord de
02e en de03e. Van 08 tot 11.04 koos hij voor noord tot oost. De 12e was de matige zuidwest de terugkeer naar de westkant, zuidwest tot noordwest tot
de 15e. Van 16 tot 22.04 ging de richting naar noordoost tot oost, matig oost de 18e en matig noordoost de 21e. De laatste decade van april bracht de
zuid tot zuidwester de echte lente aan.
Mei 2008 was een zeer zonnige lentemaand met normale doch uiteenlopende neerslaghoeveelheden door plaatselijke forse buien. De Mei-lucht was
gemiddeld record-zacht en record-droog. De zon scheen vooral van van 03 tot 13.05 en op 20, 21.05.
Op een drietal dagen scheen de zon niet en op een vijftal dagen minder dan 3 h/dag. Het maandtotaal van de zonneschijnduur werd een zeer goede
zomermaand-gemiddelde.
Er waren twee droge perioden: 02 tot 14.05 en 18 tot 24.05. Op 9 data viel minstens plaatselijk in België 10 l/m² en meer waaronder op 6 data 20 l/m²
en meer. De grootste neerslag per 24 u die we konden vernemen zijn: 15, 16, 28, 29.05 door de gevolgen van de hevige onweersbuien.
We genoten van een prachtige zomerweek tussen 06 en 15 mei. In Kleine Brogel tellen we 10 opeenvolgende dagen met maximumtemperatuur van
25°C en hoger (maximum: 28,7°C de 10e). In de Antwerpse Kempen is dat rond de 7 opeenvolgende dagen. We kregen ook wel veel te frisse dagen: de
01e en 02.05: 13°C-14°C; de 17e tot 20.05: 14°C-17°C; de 30e & 31.05: 16,5°C aan zee, toch 17,7°C in Elsenborn waar de maximum de 09.05
genoteerd werd: 22,9°C. Het maandgemiddelde lijkt dat van mei 1998 te evenaren.
Er was geen vorst meer in laag en midden België. De minimumtemperaturen waren lager dan normaal op de 01e tot de 03.05 en van de 19e tot de
21.05. Daartegenover waren de minima zeer hoog (veel boven de 10°C) van de 07e tot 17.05 en van de 22e tot de 31.05. Het maandgemiddelde komt
dan ook op een 2-tal graden boven de normaalwaarde.
De wind: de eerste twee dagen kwam de wind, licht tot matig, uit zuidwest tot west waarna hij tot de 14e de oosthoek verkoos: noordoost tot zuidoost. De
15e en 16e werd het een lichte zuidwest tot west. Van 17 tot 29.05 werd het terug een overwegend lichte noordoost (matig zuid de 28e). Om de maand af
te sluiten werd het een lichte veranderlijke wind, toch hoofdzakelijk uit west tot noordwest. De gemiddelde richting voor gans de maand lijkt op oostzuidoost uit te komen.
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Kris Dewulf).

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free)
GEOORDE FUUT. In de periode tussen 15.03 en 13.06 werden regelmatig Geoorde Futen opgemerkt in de Gavers te
Harelbeke. Op 05.04 pleisterde hier een mooie groep van 22 ex. Verder werd de soort op 28.03 ook opgemerkt op de
Bergelenput te Gullegem (2 ex.). gou,dkj,chw,ber,xdm.
Nooit werden in onze regio zo’n grote groep gezien (vorig record : 13 ex. op 24.03.1994 Harelbeke/De Gavers).

AALSCHOLVER. Er werden ons in totaal 331 overtrekkende Aalscholvers doorgegeven, waarmee het een heel flauw
voorjaar werd (ter vergelijking: de afgelopen voorjaren werden 2.385 en 3.500 exemplaren geteld). Wellicht valt dit te
verklaren doordat er slechts weinig trektelposten bemand werden.

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free)
PURPERREIGER. Er werden heel wat trekkende Purperreigers genoteerd: te Marke (1 ex. op 25.04), te Harelbeke (1 ex. op
28.04 en 1 ex. op 07.05), Gullegem (1 ex. op 04.05) en te Heestert (2 ex. op 07.05). ntj,gou,vac,chw,ber,Roland Werbrouck.

OOIEVAAR. Pleisterende Ooievaars werden gezien in Stasegem (28.03), Kortrijk (04.04), Deerlijk (2 ex. op 08.04 en 1 ex. op
11.06 en op 17.06), Wielsbeke (13.04), Avelgem (26.04), Aalbeke (7 ex. op 18.05), Bissegem (van 26.05 tot 30.05), Ingooigem
(27.05) (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld).
De voorjaarstrek begon op 04.02 (2 ex. boven Deerlijk). Op 18.02 werd een doortrekkende groep van 12 ex. opgemerkt die
landde op 3 pylonen te Deerlijk om er te slapen. In totaal werden er 37 trekkende Ooievaars geteld.

ZWARTE OOIEVAAR. Op 01.06 werd een rondvliegende Zwarte Ooievaar gezien te Sint-Denijs. Mogelijk werd hetzelfde
dier nog eens gezien op 11.06 te Avelgem. lid,dby,dzf.
KLEINE ZILVERREIGER. Er werd telkens 1 Kleine Zilverreiger gezien in de Gavers (22.04) en aan de Oude Leiearm in
Bavikhove (30.06). chw,sxj,dco,xlp.

GROTE ZILVERREIGER. In de Plattemeersen te Kerkhove landde een Grote Zilverreiger op 31.03. dzf.
LEPELAAR. Er pleisterden 2 Lepelaars i de Gavers op 24.02. NO trekkende Lepelaars werden gezien boven Ingooigem (3 ex.
op 26.03) en boven trektelpost de Gavers (3 ex. op 23.04). Op 11.06 werd nog een late groep gezien boven de Gavers (11 ex.
naar N). chw,gou,alp,bur.

WOUDAAP. Het eerste Woudaapje in de Gavers werd op 09.05 opgemerkt. dkj.
KOEREIGER. Op 19.05 werd een Koereiger gezien in de buurt van de Priesterstraat in Sint-Denijs. ddd.
ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
KLEINE RIETGANS. Op 03.02 trok een groep van 59 Kleine rietganzen noordwaarts boven de oude spoorweg te St-Denijs,
goed voor de 14e waarneming van deze soort in onze regio (slechts 1 andere voorjaarswaarneming, m.n. 9 ex. op 01.02.1985
in de Gavers, toen de allereerste waarneming).

GRAUWE GANS. Tussen 25.01 (27 en 31 ex. over ttp Ingooigem) en 15.03 (1 ex. over de Gavers) werden in totaal 1.004
ex. overtrekkend waargenomen, verdeeld over 19 groepen. Dagen (buiten 25.01) waarop meer dan 1 groep werd gezien:
28.01 met resp. 150, 80 en 24 ex. over resp. Bellegem, Hulste en ttp Ingooigem, 30.01 met resp. 100, 125 en 53 ex. over resp.
Marke, ttp Ingooigem en de Gavers en tenslotte 03.03 met 85 en 71 ex. over ttp Ingooigem. chw,gou,cal,huj,dkj,ntj,cll,ddd,jul.

BERGEEND. Naar traditie werden de grootste voorjaarsconcentraties vastgesteld in het Scheldegebied (max. 38 ex. aan de
bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing op 27.04). Voorts werd de soort ook vaak waargenomen aan de Gavers (vanaf 15.03
tot 18.05 met max. 12 ex. op 25.04). Daarnaast werd de soort gezien aan Bergelenput (2 ex. op 14.03 en 28.03), te Wevelgem
(2 ex. langs de Ezelstraat op 13.04) en langs de Heulebeek te Moorsele (max. 6 ex. op 29.03).

SMIENT. Op resp. 15.03, 17.03 en 18.03 waren resp. 5, 10 en 22 ex. aanwezig in de Gavers. gou,dkj.
KRAKEEND. In maart werden Krakeenden gezien aan de Gavers (max. 22 ex. op 15.03 ), in het Scheldegebied (max 27 ex. in
de plattemeersen te Kerkhove op 29.03), in de Heulebeekmeersen te Moorsele (2 ex. op 15.03) en aan Bergelenput (2 ex. op
14.03). In april en mei kwamen enkel nog meldingen uit de Gavers (nooit meer dan 6 ex.).

WINTERTALING. Op 23.04 werden de laatste Wintertalingen (een koppel) gezien aan de Gavers .
PIJLSTAART. Op 22.03 pleisterde 1 ex. langs de Heulebeek te Moorsele, en op 05.04 en 11.05 pleisterden 3 ex. in de
Gavers. sel,dap,gou.

ZOMERTALING. Tussen 15.03 (2 ex. in de Gavers) en 08.06 (1 m. ook in de Gavers) werd deze fraaie soort 6 keer in maart,
2 keer in april, 3 keer in mei en tenslotte nog op 07.06 en 08.06 (wellicht slaan deze laatste gegevens nog op late
voorjaarstrekkers) waargenomen, met nooit meer dan 2 ex. samen.
SLOBEEND. Significante concentraties werden enkel in de Gavers opgemerkt, met als max. 119 ex. op 15.03 (dit is de
grootste concentratie die ooit binnen de regiogrenzen werd waargenomen!). Voorts werd de soort enkel waargenomen in het
Scheldegebied (max. 20 ex. op 29.03 in de plattemeersen te Kerkhove), in de Heulebeekmeersen te Moorsele (5 ex. op 15.03)
en aan Bergelenput (6 ex. op 28.03).

KROONEEND. Op 17.03 zat een Krooneend op de Schelde te Rugge. dee,dea.

WITOOGEEND. De intussen min of meer continue aanwezigheid van deze soort aan de Gavers werd even onderbroken
tussen 03.03 tot 04.04, waarna daar terug een w. verscheen. Tussen 02.03 en 05.04 verbleef een m. aan de bezinkingsbekkens
te Escanaffles.
KUIFEEND. Periodemaximum: 145 ex. op 02.03 aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles. chw.
TOPPER. Op 05.04 zwommen 10 w. en 2 m. op de Gaverplas (ter vergelijking: de grootste concentratie ooit voor onze regio
werd ook al in de Gavers gezien, m.n. 33 ex. op 17.03.1998).

ZWARTE ZEE-EEND. Op 05.04 verbleven 2 m. en 1 w. aan de Gavers. dlf,chw,gou.
BRILDUIKER. Op 17.03 waren 3 ex. aanwezig aan de Gavers. dkj.
MIDDELSTE ZAAGBEK. Op 19.04 zwom een w. op de Gaverplas. De vogel werd later noordoostwaarts wegvliegend
waargenomen. gou.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
Er werden 197 trekkende roofvogels gezien. Enkel tijdens de voorjaren van 2005 en 2007 werden er meer gezien (resp. 220
en 200 ex.).
Dat 54 % van de trekgegevens van Sperwer en 42 % van die van Buizerd afkomstig is van trektelpost Ingooigem, waar zeer
regelmatig ’s middags een uurtje wordt getrekteld door Christoph Wintein, iets wat elders nauwelijks gebeurt, wijst erop dat
de roofvogels op voorjaarsdoortrek eigenlijk sterk onderschat worden.

WESPENDIEF. trek. Eindelijk hadden we nog eens een goed voorjaar voor Wespendief. Er werden 16 trekkende vogels
gezien, het tweede beste voorjaar ooit en nauwelijks minder dan het voorjaarsrecord (1994 met 17 ex.). De eerste trekkende
Wespendief werd gezien op 03.05 (Moen). De piek werd bereikt op 10.05 met 6 overtrekkers. De laatste NO-trekker werd
op 22.05 genoteerd boven Vichte. ddd,dse,vac.
pleisteraars. Vanaf 14.05 werd enkele keren een pleisterende Wespendief opgemerkt in het zuiden van de regio.

ZWARTE WOUW. trek. Van 29.03 (Gavers) tot 31.05 (Ingooigem) ontvingen we 11 trekgegevens. Op 22.04 was de helft
gepasseerd. De piek situeerde zich in de periode 21.04-01.05 met 9 trekkers, waarvan 3 op 22.04 (o.a. 2 ex. boven ttp
Ingooigem). dkj,gou,chw,ea.
Het voorjaar van 2008 leverde een record op voor deze soort. Voordien zagen we ooit 10 ex. tijdens de voorjaren 1993 en
2001.
pleisteraars. Op 26.04 zat een Zwarte Wouw aan Ooigembos en op 07.05 verbleef er eentje te Heestert. cbf,chw.

RODE WOUW. We ontvingen 4 voorjaarstrekgegevens van telkens 1 ex. : op 30.03 boven de Gavers, 06.04 en 21.04 boven
het centrum van Kortrijk en op 05.05 boven Ingooigem. ber,gou,can,vag,dkj,dlf,dse,aub,lid,vac,chw.
Het beste voorjaar ooit scoorden we in 1987 (8 ex.).

BRUINE KIEKENDIEF. trek. Van 19.03 tot 21.05 (beide Ingooigem) trokken 13 Bruine Kiekendieven over de streek, vrij
goed verspreid over die periode. Op 21.04 was de helft gepasseerd. Steeds betrof het solitaire vogels. chw,e.a.
Voorjaar 2008 werd dus een zwak jaar. In 2007, het beste voorjaar ooit, werden er 40 gezien.
pleisteraars. De eerste pleisterende vogel werd reeds gezien op 14.03 (Avelgem-Escanaffles). De soort werd nog opgemerkt
te Avelgem (19.04), Spiere (22.04), Zwevegem (23.04) en in de Gavers (12 en 15.05). mad,xel,vac,cll,gou,ber,ddd.

BLAUWE KIEKENDIEF. De enige echte hoogtrekkers werden op 30.03 (Bossuit) en 08.04 (Ingooigem) gezien. Daarnaast
was een plaatselijke juv. vogel te Sint-Denijs op 04.04 wellicht ook als doortrekker te catalogeren. dee,dea,chw,ddd.

GRAUWE KIEKENDIEF. Op 06.05 trok een ringtail Grauwe Kiekendief NO over Vichte. Op 25.05 kwam er eentje slapen in
een tarweveld te Sint-Denijs waar sinds 19.05 een w. Bruine Kiekendief kwam slapen. Op 01.06 werd een 3de keer een
Grauwe Kiek gezien, opnieuw in Sint-Denijs. vac,ddd,dby.

HAVIK. Op 27.02 trok een Havik ONO over Zwevegem. ddd
SPERWER. Van 20.02 tot 07.05 (beide Ingooigem) trokken 37 Sperwers over, waarvan 32 ex. in de periode 18.03-25.04 (max.
3 ex. op 06.04 boven Kortrijk). Op 08.04 was de helft van de trekkers gepasseerd. chw,vql,cal,dmm,gou,ddf,alp,ddd,dse,dap.
Het werd het 3de beste jaar ooit (na 2005 met 42 ex. en 2007 met 53 ex.).

BUIZERD. Van 25.01 (Ingooigem) tot 14.05 (Ledegem) trokken 60 Buizerds over. De piek situeerde zich op 31.03, toen 16
ex. passeerden boven Zwevegem (13 ex.), Ingooigem en Bellegem. Op 31.03 was de helft van de Buizerds gepasseerd.
chw,dap,ddd,cal,e.a.

2005 was het beste jaar ooit met 94 ex. In 2000 en 2006 werden 66 voorjaarstrekkers gezien.

VISAREND. Van 11.04 (Kortrijk) tot 04.06 (Gavers = meest late voorjaarsgeval ooit voor onze regio !) passeerden 15
Visarenden onze regio. Dit is een record (vorig beste voorjaar was 1996 met 9 ex.). Van 20.04 tot 09.05 noteerden we 11 ex.
Dagen met meer dan 1 ex. waren 07.05 (2 ex.), 08.05 (3 ex.) en 09.05 (3 ex.). Op 08.05 was de helft gepasseerd.
BramDepuydt,fey,mor,DavidBral,pif,chw,dco,cll,dse,vab,dcm,gou,DimitryDeWilde.

TORENVALK. Van 08.03 (ttp Gavers) tot 21.05 (2 ex. ttp Ingooigem) trokken 8 Torenvalken over, goed gespreid over de
periode. Op 23.04 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. gou,ddd,chw.
In 2004 waren er 15 voorjaarstrekkers.

ROODPOOTVALK. In het kader van de invasie die ook elders in Vlaanderen werd vastgesteld, noteerden wij zomaar eventjes
4 waarnemingen van deze erg zeldzame oostelijke gast. Op 17.04 werd een adult wijfje jagend opgemerkt te Sint-Denijs. Op
20.05 trok een w. NO over te Vichte. Op 21.05 werd een 2de kalenderjaar mannetje opgemerkt op prooi te Sint-Denijs en op
24.05 werd nog een 2de kalenderjaar wijfje genoteerd, opnieuw op een akker in Sint-Denijs. ddd,vac,dby.
Het was de eerste keer in onze streek dat we meer dan 1 waarneming hebben tijdens een voorjaar.
SMELLEKEN. Het laatste plaatselijke Smelleken werd genoteerd op 15.03 (Sint-Denijs). ddd.
NO-trekkers werden waargenomen op 17 en 19.03 (beide ttp Ingooigem), 13 en 27.04 (1 en 2 ex. te Heestert) en 14.04
(Kooigem), 6 in totaal dus, meteen het beste voorjaar ooit. chw,dse.

BOOMVALK. Van 20.04 (Kortrijk) tot 29.05 (Ingooigem) werden 15 trekkende Boomvalken gezien, waarvan 7 tijdens de
periode 04-10.05. vql,chw,dse,vab,e.a.
Dit voorjaar werd het record gebroken. Het vorig beste voorjaar was in 2005 met 14 doortrekkers.
De eerste plaatselijke Boomvalken werden op 17.04 gezien (Vichte en Zwevegem). Vanaf 08.05 werd de soort op verschillende
plekken regelmatig gezien. vac,vmr,dee,gou,e.a.

SLECHTVALK. Op 09.04 werd de enige NO trekkende Slechtvalk van dit voorjaar gezien (ttp Ingooigem). chw.
Voorjaar 2005 werden er 5 ex. gezien op trek.

KERKUIL. Boven het centrum van Avelgem werd op 01.04 een Kerkuil gezien. dbf.
VELDUIL. Mooi was de waarneming van een Velduil op 07.05 aan de Tontekapel te Sint-Denijs. ddd.
HOENDERACHTIGEN, KRAANVOGELS (free)
KWARTEL. De eerste Kwartelzangpost werd gehoord op 08.05 in Sint-Denijs. Daarnaast werden ook nog Kwartels gehoord
in Anzegem (3 zp op 14.05), Heestert (1 zp op 10.06) en Stasegem (1 overvliegend ex. op 11.06). cll,vac,chw,dkj.

KRAANVOGEL. Overtrekkende Kraanvogels werden gezien op 01.03 boven Avelgem (3 ex.) en boven Kortrijk (1 ex. o
09.05). Daarnaast werden Kraanvogels gehoord boven Harelbeke op 23.04, maar door de duisternis kon het juiste aantal niet
geteld worden. Frederik Vandenbulcke,dlf,dse,ntj,xwo.
WATERRAL. Dit voorjaar werden er Waterrallen gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk (regelmatig tot 3 ex.), in de
Gavers (5 ex. op 16.03) en aan de KULAK in Kortrijk (1 ex. op 04.04). ddd,chw,gou.

PORSELEINHOEN. Deze zeldzame doortrekker werd tweemaal vastgesteld in onze regio: een eerste keer in de Gavers te
Harelbeke op 03.04, en later ook van 06.06 tot 09.06 in de Plattemeersen te Kerhove. dmm,vap,sxj,dco,lit.

STELTLOPERS (dirk)
SCHOLEKSTER. De soort verscheen terug in de regio op 20.02 (Harelbeke) en 04.03 (2 ex. langs het kanaal te Zwevegem).
Periodemaximum: 9 ex. in de Gavers op 03.05.
KLUUT. pleisteraars. Resp. 1,12,12, 2 en 6 ex. aan de Gavers op resp. 13.03, 27.03, 28.03, 02.04 en 05.04 alsook 3 ex. op
16.04 aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing.
trekkers. Op 06.04 trokken 13 ex. over Spiere.
KLEINE PLEVIER. De 1e Kleine plevier voor 2008 werd langs de Heulebeek te Moorsele gezien op 02.03, wat heel erg
vroeg is (de vroegste ooit voor onze regio werd op 01.03.1985 te Wevelgem waargenomen). Voorts werd de soort gezien te
Kortrijk (1 ex. aan Keibeekbekken op 16.03), te Spiere (1 ex. langs de Helstraat op 29.03), te Harelbeke (1 ex. op 21.04 langs
het kanaal, 1 ex. aan Stadsbader-put op 17.05 , resp. 1, 1 ex. over naar NO en 2 ex. in de Gavers op 20.04, 06.05 en 08.05), te
Ingooigem (1 ex. overvliegend op 14.04), te Marke (1 ex. aan de kleiput in de Pontestraat op 22.04) en te Vichte (1 ex. aan
Kasselrijbeekbekken op 23.04). sel,ddd,gou,dkj,chw,vql,vac.

BONTBEKPLEVIER. Op 17.05 zat een vogel aan de Stadsbader-put te Harelbeke en op 22.05 trok een vogel naar
noordoost over de Gavers. dby,bay.

GOUDPLEVIER. pleisteraars. Op 02.03 werden Goudplevieren gehoord te St-Denijs, waar ook nog een vogel werd gespot
op 09.04. Voorts werd de soort aan de grond enkel nog aan het vliegveld te Moorsele opgemerkt, met 51 ex. op 11.03 en 34
ex. op 15.03.
trekkers. 1 ex. over Kortrijk en 14 ex. over Avelgem op 23.02, 5 ex. gezien vanaf ttp Mortagnebos, alsook 12 ex. over Heule
en 3 ex. over ttp Ingooigem op 24.02, over deze laatste locatie ook 5 ex. op 29.02, 30 ex. over de Scheldemeersen te Avelgem
op 02.03 en tenslotte 24 ex. over de Heulebeekmeersen te Moorsele op 06.03. lid,dse,chw,dap.

BONTE STRANDLOPER. Telkens 1 pleisterende doortrekker werd opgemerkt resp. aan het vliegveld te Moorsele op
11.03, te Spiere op 29.03 en aan de Gavers op 02.04. dap,ddd,dkj.
KEMPHAAN. Slechts over 2 waarnemingen bereikten ons gegevens: resp. 9 en 1 ex. op resp. 15.03 en 29.03 aan enkele
waterplassen in een aardappelstoppel langs de Helstraat te Spiere. ddd.

BOKJE. Op 31.03 vlogen 2 Bokjes op uit een natte hoek in een mosterdakker te St-Denijs.
WATERSNIP. Er werden niet al te veel Watersnippen gezien tijdens het voorjaar van 2008. Grootste concentraties: 14 ex.
aan het vliegveld te Moorsele op 15.03 en de dag erna 15 ex. aan de Gavers. Ietwat bizar was de waarneming van 1 ex.
invallend op een droge, omgerakelde akker te St-Denijs op 25.05.
GRUTTO. Er werden slechts 2 ex. opgemerkt, op 02.03 aan de Leie te Harelbeke en op 08.04 aan Keibeekbekken te
Kortrijk.

REGENWULP. Op 15.03 trok een eerste Regenwulp over Moen, gevolgd door 17 ex. over de Gavers op 11.04 en 13 ex.
over St-Denijs op 23.05.

WULP. Op 29.02 trok een Wulp over ttp Ingooigem en op 15.03 pleisterde een vogel te St-Denijs.
ZWARTE RUITER. De enige Zwarte ruiter die in de periode opgemerkt werd, betreft een vogel die op 27.04 pleisterde aan
de bekkens te Spiere-Warcoing. div.

TURELUUR. pleisteraars. Resp. 3, 6, 1 en 1 ex. aan de Gavers op resp. 03.03, 05.04, 24.04 en 22.05, 2 ex. aan de
Heulebeekmeersen te Moorsele op 22.03 en 6 ex. aan een plas langs de Ieperstraat te Moorsele op 24.03, 2 ex. langs de
Ezelstraat te Wevelgem op 15.04, 1 ex. langs de Helstraat te Spiere op 15.03, 1 ex. aan de bekkens te Spiere-Warcoing op
16.04, 2 ex. aan Keibeekbekken te Kortrijk van 17.04 tot 20.04 en tenslotte 1 ex. aan Bergelenput op resp. 16.05 en 01.06.
trekkers. Resp. 2, 1, 2 en 2 ex. trokken over de Gavers op resp. 08.03, 17.04, 02.05 en 20.05.

GROENPOOTRUITER. pleisteraars. Resp. 1 en 5 ex. op resp. 09.04 en 27.04 aan de bezinkingsbekkens te SpiereWarcoing, 1 ex. op 04.05 in de Gavers, 1 ex. van 19.05 tot 21.05 in de omgeving van Bergelenput en 1 ex. op 18.05 aan de
Heulebeek te Moorsele.
trek. Resp. 1, 2, 1 en 1 ex. over de Gavers op resp. 08.03 (dit is een vroege datum voor deze soort), 28.04, 09.05 en 11.05, 2
keer 1 ex. over Kooigem op 14.04 en tenslotte 1 ex. over de Oostrozebeekstraat te Hulste op 18.05.

BOSRUITER. Op 04.05 werd een pleisterende vogel opgemerkt in de Gavers. gou.
OEVERLOPER. Vanaf 17.04 (4 ex. lang het kanaal te Zwevegem) was de soort goed aanwezig in de regio, met als max. 16 ex.
op 27.04 in de Gavers.

MEEUWEN en STERNS (dirk)
ZWARTKOPMEEUW. pleisteraars . Op 15.03 was een vogel aanwezig in de Gavers. gou.
trek. Telkens een adulte vogel trok over resp. Zwevegem, ttp Ingooigem en de Gavers op resp. 23.02, 07.03 en 28.03.
ddd,chw,gou.

DWERGMEEUW. De soort werd gezien aan de Gavers op 25.04 (2 ex.) en 28.04 (1 ex.). dco,ber,dkj,gou.
VISDIEF. pleisteraars. De soort pleisterde enkel aan de Gavers met resp. 5, 1,1 en 1 ex. op resp. 23.04, 25.04, 23.05 en
30.05. gou,ber,ddf.
trek. Op 23.04 trokken 9 ex. noordoostwaarts langs de ttp de Gavers. gou,alp,bur.

NOORDSE STERN. Op 23.04 pleisterde een vogel in de Gavers (16e gegeven voor onze regio). gou,alp,bur.
ZWARTE STERN. Op 25.04, 02.05, 04.05, 06.05, 09.05, 23.05 en 24.05 werd de soort waargenomen, telkens in de Gavers
met resp. 1, 1, 4, 2, 1, 9 en 3 pleisterende ex. ber,dkj,gou,ddf,bur,chw.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)
HOP. Op 26.04 werd een naar NO trekkende Hop gespot vanop de trektelpost in de Gavers. gou,alp.
KLEINE BONTE SPECHT. Kleine Bonte Spechten werden regelmatig gezien in de Gavers (o.a. 2 ex op 08.03 en op 28.03)
en ook in het Astridpark (1 ex. op 04.03) te Kortrijk. gou,dkj,vaf.

ZANGVOGELS (dieter)
BOOMLEEUWERIK. Noordoost trekkende Boomleeuweriken werden waargenomen te Bellegem (1 ex. op 20.02), te SintDenijs (1 ex. over ttp Mortagnebos en 1 ex. over de Perrestraat op 24.02) en te Ingooigem (1 ex. op 31.03). dem,dse,chw.

BOOMPIEPER. Van 20.04 tot 08.05 werden in totaal 18 Boompiepers genoteerd waaronder 9 ex. op 20.04. gou,ntj,chw,ddd,vac.
ROODSTUITZWALUW. bahc. Deze in onze regio schaarse doortrekker werd op 03.05 genoteerd te Spiere. Het is slechts
de derde keer dat de soort in onze regio wordt waargenomen. Eerdere waarnemingen gebeurden te Kortrijk (1 ex. op
29.04.1984) en te Harelbeke (2 ex. van 07-11.04.2005). ddd.

ROUWKWIKSTAART. Van 03.03 tot 09.03 werden Rouwkwikstaarten genoteerd in de Morinnestraat te Kortrijk (max. 7 ex.
op 03.03). De soort werd verder waargenomen aan het Keibeekbekken te Kortrijk (max. 4 ex. op 04.03), de Bad
Godesberglaan te Kortrijk (4 ex. op 08.03) en de Helstraat te Spiere (8 ex. op 15.03). ddd.

NACHTEGAAL. Van 28.04 tot 04.05 was 1 ex. aanwezig in de Gavers te Harelbeke. Op 28.04 was tevens 1 ex. aanwezig in
het Schrijverke te Marke. gou,David Bral,dkj,dco,ber,ntj.

GEKRAAGDE ROODSTAART. Op 27.03 was al een erg vroeg mannetje aanwezig te Zwevegem en op 21.04 werd een
vrouwtje gezien op het dorpsplein te Anzegem. ddd,gou.

PAAPJE. Van 16.04 tot 28.05 werden in totaal 9 Paapjes waargenomen in onze regio waaronder 3 ex. in de Priesterstraat te
Sint-Denijs op 30.04. cll,ddd,gou.
ROODBORSTTAPUIT. Op 02.03 was telkens 1 ex. aanwezig in de Gavers te Harelbeke (m.) en aan de Oude Spoorweg te
Spiere. Een koppel was aanwezig aan de Oude Spoorweg te Moen op 04.03 en op 07.03 was telkens 1 ex. te zien langs het
jaagpad te Kuurne en langs de Oude Spoorweg te Spiere. Op 23.03 werd een vrouwtje gezien in de Gavers te Harelbeke.
gou,ber,vag,cll,cbf.

TAPUIT. Van 11.04 tot 12.05 werden een 45-tal Tapuiten waargenomen in onze regio met als grootste groepen telkens 5 ex.
op 27.04 in de Makebeekstraat te Sint-Denijs en op 01.05 te Harelbeke. Naast het traditionele ruime waarnemingsgebied van
Sint-Denijs ontvingen we ook 5 gegevens uit Moorsele/Wevelgem goed voor 10 ex. cll,fey,ddd,gou,vac,dby,dbl,sel.

BEFLIJSTER. Op 17.04 waren 3 ex. aanwezig langs de Oude Spoorweg Sint-Denijs. Op 19.04 vlogen 3 ex. over de Gavers te
Harelbeke. Een Beflijster werd waargenomen in een tuin te Kaster op 21.04 en een laatste exemplaar werd waargenomen te
Avelgem op 26.04. cll,Jan Vervaecke,gou,vmr.

RIETZANGER. De eerste Rietzanger werd waargenomen op 28.03 in de Gavers te Harelbeke. gou.
CETTI’S ZANGER. De overwinterende Cetti’s zanger van de Gavers was aanwezig tot 06.04. Op 31.03 en 27.05 was 1 ex.
aanwezig aan de Coupure te Waarmaarde en op 08.05 was telkens 1 ex. aanwezig aan Bergelenput te Gullegem en in de
Plattemeersen te Kerkhove, waar hij zelfs nog tot 03.07 gehoord werd. gou,dkj,Edgar Daemen,lid,log,vap.

GROTE KAREKIET. Op 05.05 was een Grote Karekiet aanwezig in de Gavers te Harelbeke. dkj.
BRAAMSLUIPER. Van 18.04 (1 ex. te Zwevegem) tot 08.06 (1 ex. aan KULAK te Kortrijk) ontvingen we verspreid over de
ganse regio opvallend veel van Braamsluiper goed voor een 25-tal ex. Vooral 01.05 was het opvallend druk. Toen werden
zowel in Kortrijk als aan de Gavers telkens 4 roepende of zingende Braamsluipers opgemerkt. ddd,gou,dco,vag,ntj,vea,vql,David
Bral,vac,cll.

FLUITER. Op 19.04 werd een Fluiter waargenomen te Ingooigem, op 04.05 1 ex. te Anzegem en op 09.05 was 1 ex. aanwezig
in de Gavers te Harelbeke. vac,laa,lit,gou.
VUURGOUDHAAN. De soort was aanwezig van 08.03 (2 ex.) tot 29.03 (5 ex.) in de Gavers te Harelbeke. Telkens 1 ex. was
aanwezig op 18.03 in het Vanraemdonckpark te Kortrijk en aan de sluis te Moen. gou,chw,vac,ddd.

MATKOP. Deze in onze regio steeds schaarser wordende soort werd waargenomen op 08.03 in de Gavers te Harelbeke (3
ex.). gou.

ZWARTE MEES. Telkens 1 ex. werd waargenomen op 04.03 in de Firmin Deprezlaan te Kortrijk, op 18.03 in de
Krysantenlaan te Kortrijk en op 28.03 in de Gavers te Harelbeke. Op 01.04 werden ook 2 NO trekkende zwarte mezen
waargenomen in de P. Verrieststraat te Ingooigem. gou,chw.

BUIDELMEES. Op 30.03 was een vrouwtje Buidelmees aanwezig in de Gavers te Harelbeke. gou.

WIELEWAAL. De soort was aanwezig in de Gavers te Harelbeke op 05.05 (2 ex.) en op 18.05 (1 ex.). Trekkers werden daar
waargenomen op 08.05 (1 ex.) en op 26.05 (1 ex.). Zangposten waren verder aanwezig in de Kortestraat te Bellegem op 10.05
(1 ex.) en in het Kasteelpark te Bossuit op 22.05 (1 ex.). ber,dkj,gou,cal,xel.

EUROPESE KANARIE. De soort werd gezien op 23.03 langs de Oude Spoorweg te Sint-Denijs (1 ex.), op 02.04 aan het
station te Vichte (1 ex.) en op 04.04 was een koppeltje aanwezig in de Pontstraat te Heestert. cll,gou,chw.

GEELGORS. Op 28.03 trok een Geelgors over de Gavers te Harelbeke en op 20.04 was 1 ex. aanwezig in een tuin te Vichte.
gou,vac.

GRAUWE GORS. Van 14.04 tot 16.04 was 1 ex. aanwezig aan de Oude Spoorweg te Sint-Denijs. Telkens 1 ex. werd
genoteerd op 17.04 en 22.05 aan het Keibeekbekken te Kortrijk. cll,cal,ddd,gou.
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