
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

Winter 2007-2008 
en waarnemingen van 1 december 2007 tot 29 februari 2008 

 
 

Er werd deze winter weer een slaapplaats gevonden van Blauwe Kiekendieven en er werden op onze 
akkers nogal wat Rouwkwikstaarten opgemerkt. Maar het centrum van vogelkijkend Vlaanderen en 
omstreken lag deze winter in onze Gavers. Honderden vogelkijkers kwamen zich er vergapen aan een 
Kleine Topper, het 2de geval voor België en het eerste voor onze regio uiteraard. Ondertussen stikte het 
van de zeldzaamheden op de plas : Parelduiker, Krooneenden, Toppers, Grote Zee-eenden, 
Witoogeenden, een IJseend en een Grote Burgemeester. 
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. 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://natuur-
forum.be/topic.asp?TOPIC_ID=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 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). 
 
 
WEER 
 

December 2007 was een zonnige maand, met gemiddeld normale neerslag- en temperatuurgemiddelden. De eerste helft van de maand kregen we voor 

de tijd van het jaar een normaal aantal uren zon. Van 15 tot 24.12 was het zonniger dan normaal, maar de laatste week waren de bewolkte dagen in de 

meerderheid. De eerste wintermaand kunnen we onderverdelen in 3 weerperioden:  

Van 01 tot 10.12 depressies en regenzones met dagelijkse maxima van 10 tot 13°C. In deze periode is op de meeste plaatsen 2/3 van de neerslag 

gevallen. Op vele plaatsen in Vlaanderen viel meer dan 10 l/m² op 01, 02, 06 en 10.12.  

Van 12 tot 24.12 droog winterweer met aanvriezende mist op 20 en 21.12 die in de natuur mooie wintertaferelen opleverde op 22.12. De maxima waren 

in het begin van deze periode 4 tot 6°C maar door de mist later bleven deze onder de 0°C (-1 tot -3°C echte winterdagen in Vlaanderen).    

Op 21.12 viel op verschillende plaatsen motsneeuw. Over de ganse periode nachtvorst, hoogstens matig.  

De laatste week sloot zich af met zwakke regenzones en terug zachtere lucht door de nabijheid van depressies. De maxima halen dan opnieuw de 9°C. 

Ook wat de wind betreft zien we duidelijke perioden: Van 01 tot 9.12: winderig uit de hoek Z tot W (wel eens NW). Van 10 tot 20.12: N tot NO-wind. 

De 21 en 22.12: meer ZO waarna terug ZW tot 29.12. Van 28 tot 31.12: had de zwakke wind meer de neiging uit NW. 

 

Januari 2008 was vrij somber, zeer zacht, neerslag was normaal tot plaatselijk droog. We kregen slechts een 6-tal vrij zonnige dagen. De 23 andere 

dagen leverden weinig zon op (minder dan 2 u). De totale maandsom zonneschijn is dan ook weinig schitterend. 

Het heeft deze maand regelmatig geregend, doch slechts weinige keren plaatselijk de grote hoeveelheden op één dag. 

Data met 10 l/m²  en meer op 04, 05, 15, 21, 31.01 . 

Enkel de eerste 4 dagen bleven de maximum temperaturen onder de normale waarden. Het aantal dagen met 8°C en hoger deze maand liep op tot 21 

aan de kust, tot 19 in het binnenland. Het aantal dagen boven de10°C tot 7 aan de kust en tot 6 in het binnenland. Het is dan ook niet te verwonderen 

dat een hoog maandgemiddelde wordt bereikt. Tijdens de nachten werd slechts éénmaal nachtvorst gemeten -3,1°C. De hoogste minima kwamen voor op 

11.01 met 8 tot 9°C en op 18.01 tot 21.01 met 8 tot zelf 11°C. 

Van 01 tot 04.01 kregen we enkele dagen een zwakke wind uit oostelijke richtingen. Vanaf 05.01 en alle andere dagen deze maand koos de wind de 

westkant, dikwijls matig en een paar keer sterk tot stormachtig. Het stormachtige weer op 15.01 en op 31.01 leverde op verschillende plaatsen schade op. 

 

Februari 2008 was een vrij zonnige laatste wintermaand, vrij droog en zacht. Zo is al weer een zeer zachte winter achter de rug. In de periode van 

07.02 tot 20.02 kregen we al voldoende zon voor gans de maand februari. Vroeg lenteweer kregen we van 08.02 tot 12.02 en 15-16-17.02. Een 

bijkomend ongemak deze maand was het smogalarm. 

De neerslag viel op verschillende dagen in de periode van 01 tot 05.02 en van 24 tot 29.02. De periode van 06.02 tot 23.02 was een overwegend droge 

periode onder gunstige invloed van hoogdrukgebieden. De grootste neerslagtotalen die in één dag vielen was op 05.02.  

De hoogste dagtemperaturen in Vlaanderen (10°C en hoger) werden in 2 perioden gemeten: 08 tot 12.02 en van 22 tot 29.02. Op 09.02 kwam 14,6°C 

voor en de 24.02 15,0°C. 2 dagen werden lage dagtemperaturen gemeten van 1,2°C tot 3.7°C op 13-14.02 . We behaalden een maandgemiddelde van 

de dagmaxima rond de 3°C boven normaal. 

De nachtvorst kregen we in Vlaanderen vooral tussen 13 en 20.02 (kust vanaf 16.02). 3 dagen kwam het tot matige vorst -4.3°C tot -5,9°C op 17-18-

19.02 .Buiten de vorstperiode zorgen hoge minima nog voor een maandgemiddelde van 1° boven de normaalwaarde. 



De wind waaide van 01.02 tot 07.02 ZW tot W (stormachtig op 05 en 06.02) met windschade. Op 03 en 08.02 was het eerder een lichte ZO-wind. Van 

09 tot 19.02 hadden we met een NO tot O te maken. Daarna ruimde de wind terug naar ZW tot W tot na het einde van de maand. De nacht van 29.02 

op 01.03 heeft de westelijke wind ernstige schade veroorzaakt. 

 

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

 

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free) 

 

PARELDUIKER. In de periode 10.12 tot 13.01 liet een Parelduiker zich uitstekend bekijken op de Gavers te Harelbeke-

Deerlijk. Het was van 2000 geleden dat deze zeldzame wintervogel zich nog eens liet zien in Zuid-West-Vlaanderen. Nico 

Geiregat,xrd,gou,dkj,cbf,ber,e.a.  

 

DODAARS. In de Gavers werden op 12.01 in totaal 71 Dodaarsjes geteld. gou 

 

FUUT. De grootste groep werd zoals steeds op de Gavers geteld, 78 ex. op 15.12. gou 

 

KUIFDUIKER. Een Kuifduiker verbleef in de periode 01.12 – 29.01 in de Gavers te Harelbeke. pvt, chw,ddd,e.a.  

 

ROODHALSFUUT. Op 31.12 verbleef een Roodhalsfuut in de Gavers te Harelbeke. gou 

 

AALSCHOLVER. Op de Aalscholverslaapplaatstelling van 12.01 werden in de Gavers in totaal 321 ex. geteld, een 

januarirecord. gou 

 

REIGERS (free) 

 

ROERDOMP.  De hele winter lang werd regelmatig een Roerdomp gezien boven het rietveld in de Gavers. Af en toe 

werden meerdere vogels gezien, op 06.01 waren er bijvoorbeeld 3 exemlaren te zien. 

 

GROTE ZILVERREIGER. Op 02.01 pleisterde een Grote Zilverreiger in de Gavers te Harelbeke. dkj 
 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk) 

 

KNOBBELZWAAN.  De enige groep van vermeldenswaardig formaat (15 ex.) werd op 20.12 vliegend waargenomen tussen 

de Leie en de Gavers. xel. 

 

TOENDRARIETGANS.  Op 10.02 pleisterde een vogel aan de Gavers. dmm.  
 

GRAUWE GANS.  Tussen 22.12 en 31.12 verbleven 2 schijnbaar wilde vogels aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing 

en op 24.12 vlogen 10 ex. naar N te St-Denijs.  

 

CANADESE GANS.  Veruit de grootste aantallen werden gezien langs de Schelde in de buurt van de bezinkingsbekkens te 

Spiere-Warcoing (max. 95 ex. op 07.12) en in de Gavers (max. 66 ex. op 19.01). 

 

BERGEEND.  De soort was een winter lang aanwezig aan de Heulebeek te Moorsele (meestal 2 à 5 ex., max. 8 ex. op 

27.02) en in het Scheldegebied (max. 16 ex. te Spiere op 17.02 en max. 25 ex. aan de bekkens te Escanaffles op 16.02). 

Voorts werden Bergeenden gezien aan de Gavers(resp. 1, 1 en 5 ex. op 30.12, 23.01 en 24.01), aan Bergelenput (resp. 3 en 

2 ex. op 26.12 en 13.01) en langs de oude spoorweg te Spiere (2 ex. op 23.01). sel,dee,dea,mad,ber,pae,gou,dwe,isa,isj,xag,cll. 

  

MANDARIJNEEND.  In de Gavers werd 1 ex. gezien op 15.12, 16.12 en 16.02. gou. 

 

SMIENT.  Vanaf 12.11 (1 ex. in de Gavers) tot 17.02 (6 ex. rondvliegend in het Scheldegebied) werd de soort zonder 

onderbreking waargenomen in de regio, m.n. in de Gavers (max. 71 ex. op 22.12), aan de Heulebeek te Moorsele (16 ex. 

op 11.12 en 20 ex. op 12.12), op Bergelenput (max. 30 ex. op 26.12), aan de Kleiput in de Pontestraat te Marke (2 ex. op 

06.02) en op de zavelput te Beveren-Leie (1 ex. op 16.11). gou,dee,dea,vab,xrl,xrd,sel,can,ber,fey,lak,isa,isj,xag,med. à vql. 

 

KRAKEEND.  Een groot deel van de waarnemingen van de afgelopen winter werd verricht langs het kanaal Kortrijk-Bossuit 



(met een piek rond half januari, max. 23 ex. op 12.01). Maxima voor andere overwinteringsgebieden: 39 ex. in de Gavers 

op 22.12, 16 ex. op Bergelenput op 13.01 en 20 ex. op de bezinkingsbekkens te Escanaffles op 16.02. 

 

WINTERTALING.  Vermeldenswaard was de continue aanwezigheid van deze soort in de Heulebeekmeersen te Moorsele 

(max. 46 ex. op 17.02), in de Gavers (max. 153 ex. op 22.12, een grote concentratie voor onze regio) en aan de 

bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing (max. 35 ex. op 20.01). Daarnaast werden enkel op de Bergelenput meer dan 20 

ex. samen gezien (max. 24 ex. op 13.01).  

 

PIJLSTAART.  Wintergegevens:  1 v. op de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing op 07.12, 1 ex. aan de Gavers op resp. 

08.12,14.12,15.12,16.12, 22.12 en 31.12 (niet telkens dezelfde vogel) en 1 m. op het kanaal te Moen op 18.12. div,gou,ddd,cll.  

 

KROONEEND.  Op 16.12 zaten 2 m. en 2 v. aan de Gavers. ber,gou,can,fey,lak.  

 

TAFELEEND.  Op 18.11 zaten al 185 ex. op de Gaverplas, een aantal dat op 24.12 aangezwollen was tot 404 ex. om op 

12.01 een max. te bereiken van 572 ex. (ter vergelijking: de grootste concentratie in onze regio betrof 676 ex. op 

15.02.1986, ook al in de Gavers), om tegen 16.02 weer terug te vallen tot 219 ex. Búiten de Gavers werden enkel op de 

Schelde te Bossuit grote groepen waargenomen, bv. 242 ex. op 25.12.  gou,xrd,xlr,e.a.    

 

WITOOGEEND.  Deze soort bleef ook tijdens de afgelopen winter continu aanwezig op de Gaverplas (max. 5 ex. op 13.01, 

3 m. en 1 v. van 24.11 tot 23.01, daarna nog 1 m.). Voorts werd een m. gezien op de Schelde te Bossuit op 24.12 en 25.12 

en tenslotte werden resp. 1, 2 en 1 ex. gezien op resp. 12.01, 26.01 en 16.02 aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles.  

 

KUIFEEND. Tijdens de afgelopen winter werden de grootste concentraties vastgesteld in de Gavers (max. 340 ex. op 

31.12) en in het Scheldegebied (max. 146 ex. aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles op 12.01 en max. 100 ex. op de 

Schelde te Bossuit op 25.12). 

 

KLEINE TOPPER. bahc.  Van 01.12 tot 09.01 was een 1e winter m. aanwezig in de Gavers.  Het betrof de 1ste waarneming 

voor onze regio en de 2de voor België (reeds aanvaard door het bahc). De vorige Kleine Topper zat in februari 1996 op 

het Rodenhuizedok te Gent-Kanaalzone, ook een 1ste winter mannetje. De soort is één van de talrijkste en meest 

verspreide duikeenden van Noord-Amerika, die hoofdzakelijk in de V.S. overwintert en zoetwater prefereert i.t.t. de 

Topper. De soort duikt steeds vaker op in Europa - voornamelijk in de wintermaanden - zij het in zéér klein aantal. De 

vondst van deze soort leverde Filip Goussaert (Kortrijk) de DjoniAward2007 op. gou(djoniAward),div.wrnmrs. 

 

TOPPER.  Op 27.12 zat een m. Topper op de Schelde te Bossuit en dezelfde vogel werd op 30.12 en 31.12 gezien in de 

Gavers, waar ook op 23.01 een m. werd gezien. Op 12.01 werd ook een m. gezien op de bezinkingsbekkens te Escanaffles. 

xrd,xrl,ber,pae,gou,ericdewael,chw,dlf,mad. 

 

IJSEEND.  Op 24.12 en 25.12 zat een v. Ijseend in de zwaaikom op de Schelde te Bossuit. Dezelfde vogel werd op 30.12 en 

31.12 waargenomen in de Gavers. Het betrof de 9e waarneming voor onze regio van deze soort. 

ddd,chw,xrd,xrl,pae,ber,gou,dwe. 

 

ZWARTE  ZEE-EEND.  Tussen 17.11 en 16.12 verbleven 2 (eerste winter) ex. aan de Gaverplas, waarna nog 1 ex. ter 

plaatse bleef tot 23.01. gou,alp,ber,mor,dco,chw,xrd,xrl,vag,pae,can,dkj,fey,lak,dmm. 

  

GROTE  ZEE-EEND.  Op 20.11 streken maar liefst 14 ex. neer op de Gaverplas (de op 1 na grootste groep voor onze 

regio,  na de 17 ex. die op 01.12.1984 over de Gavers trokken). Twee (eerste winter) ex. bleven ter plekke tot  23.01. Het 

betrof het 17e gegeven voor deze soort in onze regio (16e voor de Gavers), de 1e waarneming sinds 23.03.1998 (toen 7 ex. 

aan de Gavers). 

 

BRILDUIKER. Van 30.11 tot  09.02 was 1 ex. aanwezig aan de Gavers (op 13.01 en 20.01 werden daar 2 ex. gezien) en 

tussen 19.12 en 23.12 werd een m. gezien aan Bergelenput te Gullegem.  

 

GROTE ZAAGBEK. Op resp. 14.12, 15.12 en 02.01 werd resp. een mannetje, een vrouwtje en een mannetje gezien aan de 

Gavers. gou,sxj,chw,alp. 

 



ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free) 

 

BLAUWE KIEKENDIEF. Op 22.12 werd een slaapplaats ontdekt aan de oude spoorweg te Sint-Denijs. Aanvankelijk was deze 

bezet door één “ringtail” (= de bruine Blauwe Kiekendieven met witte stuit, in wijfjes- of juveniel kleed dus). Op 29.12 kwam 

er een tweede bij, op 04.01 zaten ze er al met 4 (waaronder een ad. m.) en van 16 tot 23.01 werd het wintermaximum bereikt 

(5 ex.). Op 26.01 zaten er nog 4, en daarna werd er meestal maar één meer gezien. De laatste slaper werd hier gespot op 

16.02. 

Elders werden ook slaapplaatsen gevonden : op 05.02 ging een w. slapen in een mosterdveld bij de spoorweg te Ingooigem en 

op 30 en 31.03 kwamen resp. 2 en 1 ringtails slapen aan de Pontstraat te Heestert. Deze laatste waarnemingen kunnen wellicht 

gelinkt worden met de voorjaarstrek. ddd,dee,chw,e.a. 

Het overgrote deel van de gegevens werd geoogst in Sint-Denijs en omgeving (Z-Kortrijk, Heestert, Bossuit, Escanaffles, 

Spiere, …), wegens de aanwezigheid van de slaapplaats. Ook in het Anzegemse werd de soort regelmatig gezien (m. op 20.11, 

w. op 28.11, 20 en 28.12). In de Gavers werd twee maal een w. opgemerkt : 13.01 en 10.02. fey,vac,ber,vag,can,dwe,pdp,dmm,e.a. 

 

SPERWER. De soort overwinterde verspreid over de hele regio. De waarnemers noteerden minstens 60 verschillende 

Sperwers. Dit is een strikt minimum, gezien de soort niet zo consequent wordt genoteerd. 

 

BUIZERD. Ook de Buizerd werd verspreid gezien over de hele regio. Er overwinterden ook wel een 60-tal vogels. De soort 

wordt wel beter genoteerd dan Sperwer en Torenvalk.  

 

TORENVALK. Er overwinterden ca. 70 à 80 Torenvalken in onze regio. 

 

SMELLEKEN. We ontvingen deze winter amper 7 gegevens van deze soort. Ze doen de overwintering vermoeden van 1 

mannetje in de omgeving van de oude spoorweg Spiere – St-Denijs en ruime omgeving. cll,ddd,lid,dby,chw,e.a. 

 

SLECHTVALK. De 2 vogels van Ruien waren daar ook deze winter aanwezig. Ook van andere plaatsen langs de Schelde en 

omgeving ontvingen we gegevens (Bossuit, Spiere, grens Avelgem/Heestert). Langs de Leie overwinterde minstens 1 ex., met 

de elektriciteitscentrale van Harelbeke als epicentrum. Verder ontvingen we nog gegevens uit Vichte (w. op 27.12) en de 

kleiputten van Heestert (20.01). 

 

KERKUIL. Kerkuilen werden in de loop van de winter gezien te Avelgem (17.11, 30.12), te Heule (25.12) en te Otegem 

(11.02). lid,bertv,dbf,ber 

 

BOSUIL. Op 01.01 werd een Bosuil gehoord in de Wolvendreef in Kortrijk. alm 

 

RANSUIL. Op de roestplaats langs het kanaal te Moen werden tot 6 ex. geteld. ddd,cll, e.a. 

 

RALLEN (free) 

 

WATERRAL. Op de Gavers werden op 02.11 in totaal 10 Waterrallen geteld. gou  

Andere plaatsen waar men een Waterral zag: Bergelenput te Gullegem (tot 2 ex.), Keibeekbekken te Kortrijk (tot 3 ex.),  

de zavelput Beveren-Leie (1 ex.), de Oude Leie te Kuurne (1 ex.) en het Kulakbekken in Kortrijk (2 ex.) stm,vab,cbf,ddd,e.a. 

 

MEERKOET. In de Gavers werden op 15.12, in het kader van de maandelijkse watervogeltellingen, in totaal 990 ex. geteld. 

gou 

 

STELTLOPERS (dirk) 

 

GOUDPLEVIER.  Er kwamen gegevens binnen uit Gullegem (1 ex. op 21.12 aan Bergelen), St-Denijs (resp. 2, 1 en 3 ex. op 

resp. 05.01, 13.01 en 27.02) en Moorsele (resp. 1 en 16 ex. op 10.02 en 17.02 langs de Heulebeek). stm,ddd,cll,sel. 

  

BOKJE.  De soort werd enkel waargenomen aan het Keibeekbekken te Kortrijk (max. 4 ex. tussen 30.11 en 04.03). 

 

WATERSNIP.  Concentraties van meer dan 10 ex. werden opgetekend in de Gavers (resp. 12 en 18 ex. op resp. 16.12 en 

13.01), te Ledegem (10 ex. op 16.12),  langs de Leie te Menen (30 ex. op 22.12), te Wevelgem (30 ex. op 22.12) en te 

Kortrijk (10 ex. op 17.02). gou,ber,vag,can,dwe,pdp,dap,sel,cal. 



 

HOUTSNIP.  Wintergegevens: 2 ex. op 08.12 aan het oud stort in de Bosstraat te Marke, 1 ex. aan kasteelpark Bossuit en 

aan de Geitenberg te Kooigem op 13.01 en 1 ex. te Zwevegem op 15.02. 

 

WULP.  Op 19.12 vloog een Wulp naar ZW boven Zwevegem en op 23.12 pleisterde 1 ex. in de Gavers. 
  

ZWARTE RUITER.  Op 12.12 werd 1 ex. opgemerkt aan de Gavers. dkj.  

 

OEVERPLOPER.  Eén waarneming van 1 ex. langs de Schelde te Spiere op 16.02 (in principe te vroeg voor voorjaarstrek) 

wijst erop dat een vogel er overwinterd heeft. 

 

MEEUWEN (dirk) 

 

De meeuwenslaapplaatstelling aan de Gavers op 19.01 leverde volgende aantallen op: 18.640 Kokmeeuwen, 2.040 

Stormmeeuwen, 140 Kleine mantelmeeuwen, 620 Zilvermeeuwen, 5 Geelpootmeeuwen,  2 Pontische meeuwen en 11 

Grote mantelmeeuwen. chw,pvt,fey,pca,sca.   

 

DWERGMEEUW.  Op 07.12 werd een Dwergmeeuw gezien aan de Gavers. woutderouck. 

 

GEELPOOTMEEUW.  Er werden max. 10 ex. gezien aan de Gavers op 08.12 en 10.12. peteradriaens,nicogeiregat.  

 

PONTISCHE MEEUW.  De soort werd enkel aan de Gavers gezien met max. 4 ex. op 08.12.  peteradriaens.  

 

GROTE BURGEMEESTER.  Tussen 03.12 tot 09.12 werd een 1e KJ vogel gezien op de meeuwenslaapplaats aan de Gavers, 

goed voor het 9e (winter-)gegeven van deze soort in onze regio.   

 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free) 

 

IJSVOGEL. Winterwaarnemingen van Ijsvogel waren er te Avelgem (2 ex. aan Coupure Deweer), Kortrijk (tot 2 ex. aan 

Keibeekbekken), Heule, Gullegem, Harelbeke (tot 2 ex. in de Gavers), Zwevegem, Rollegem, Wevelgem, Marke (2 ex. aan 

Oud stort) en Kerkhove. 

 

ZWARTE SPECHT. Op 01.12 werd een Zwarte Specht gezien in het Hemsrodebos te Anzegem, een klassieke 

overwinterplaats. chw 

 

KLEINE BONTE SPECHT. Deze soort werd genoteerd te Harelbeke (1 ex. in de Gavers op 23.01 en 09.02) en te 

Kortrijk (1 ex. op 09.01 in het Kasteelpark Dumolin). gou,vql 

 

ZANGVOGELS (dieter) 

 

WATERPIEPER. De soort werd waargenomen aan de Gavers te Deerlijk met een maximum van 27 ex. op 31.12, aan de 
Oude Spoorweg op 16.01 te Sint-Denijs (23 ex.) en op 12.12 in de Priesterstraat te Sint-Denijs (7 ex.). Ook elders werd 

de soort wel eens in klein aantal opgemerkt. gou,ddd,div,chw. 

 
WITTE KWIKSTAART. Aan de traditionele slaapplaats aan het station werd de soort regelmatig geteld. Een paar maxima : 
425 ex. op 25.02 en 569 ex. op 03.03. ddd,dse. 

 
ROUWKWIKSTAART. De soort werd vooral gezien in de Morinnestraat te Kortrijk met een maximum van 13 ex. op 12.02. 
Rond het Keibeekbekken te Kortrijk werden 3 ex. gezien op 24.02, 2 ex. op 23.01 en telkens 1 ex. op 16.12, 17.12 en 

26.01. ddd,gou,for. 

 
ZWARTE ROODSTAART. De enige winterwaarneming werd verricht op 22.12 aan de Bezinkingsbekkens te Spiere. div. 

 
CETTI'S ZANGER. Van 18.10 tot 06.04 overwinterde 1 ex. in de Gavers te Harelbeke. dkj,gou,ber,can,bur. 



 
ROODBORSTTAPUIT. De soort werd waargenomen aan de Oude Spoorweg tussen Spiere en Moen met een maximum van 

4 ex. op 01.12 en 25.02. Aan de N391 te Zwevegem overwinterde 1 ex. ddd,cll,gou. 

 
KRAMSVOGEL. Op 12.12 werd een groep van 420 ex. geteld in de Priesterstraat te Sint-Denijs. ddd. 

 
ZWARTKOP. We kregen twee gegevens binnen van overwinterende Zwartkoppen in onze regio. Telkens 1 ex. werd 

gezien aan het Orveytbos te Moen (01.12) en te Rollegem (08.02). ddd. 

 
TJIFTJAF. We ontvingen 8 decembergegevens (o.a. 3 ex. in de Gavers op 01.12 en 2 ex. aan de Bezinkingsbekkens te 

Spiere op 15.12) en 4 januarigegevens (telkens solitaire vogels op 01.01 te Bellegem, op 08.01 te Kortrijk, op 12.01 te 

Escanaffles en op 12.01 te Harelbeke). In het Diefhondbos te Menen werd op 09.02 nog 1 ex. waargenomen. 
gou,mad,div,lam,vql,vaf. 

 
VUURGOUDHAAN. Telkens 1 ex. werd waargenomen in de Wolvendreef te Kortrijk (04.11), in de Pontstraat te Heestert 

(01.12), in een tuin te Heule (05.12) en in een tuin te Rollegem (25.12). alm,chw,stm,ctj. 

 

GLANSKOP. Op 01.12 werden 2 ex. genoteerd in het Hemsrodebos te Anzegem. chw. 

 
ZWARTE MEES. Ook deze winter werd de soort waargenomen in verschillende tuinen (op 26.11 en 20.12 te Heule (1 ex.), 

op 07.12 (1 ex.) en op 16.12 en 28.02 (2 ex.) te Ingooigem, en op 19.12 (1 ex.) en 28.02 (2 ex.) te Zwevegem) en ook aan 

het Orveytbos op 28.01 (1 ex.). stm,dee,ddd,cll. 

 
EUROPESE KANARIE. Op 19.12 (2 ex.) en op 06.01 (1 ex.) was de soort aanwezig aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Op 

04.01 werden maar liefst 5 ex. gezien in de Beekstraat te Zwevegem, op 06.01 was daar nog 1 ex. aanwezig. ddd,chw. 

 
GROENLING. Op 11.12 kwam een groep van 280 ex. slapen in de Gavers te Harelbeke. cll,xrd,xrl. 

 
PUTTER. Verschillende groepjes werden gezien verspreid over de regio. De hoogste aantallen werden genoteerd op 13.01 

in de Gavers te Harelbeke (15 ex.), op 29.01 in de Bosstraat te Marke (25 ex.), op 30.01 in de Neerbeekvallei te Bissegem 

(20 ex.) en op 09.02 in het Diefhondbos te Menen (14 ex.). lak,vql,sel. 

 
SIJS. Mooie wintergroepen werden waargenomen op 20.01 in de Gavers te Harelbeke (80 ex.), op 01.02 aan Coupure 

Deweer te Avelgem (80 ex.) en op 19.02 in het Orveytbos te Moen (250 ex.). ber,can,ddd. 

 
BARMSIJS. Solitaire Barmsijzen werden gezien op 11.12 in de Gavers te Harelbeke, op 15.12 en 12.01 aan de Oude 

Spoorweg te Sint-Denijs en op 31.12 aan de Schelde te Spiere. gou,Stijn Baeten, Wout De Rouck,ddd. 

 
GROTE BARMSIJS. Op 12.12 werden in de P. Verrieststraat te Ingooigem 10 ex. waargenomen. chw. 

 
RIETGORS. De grootste groepen Rietgorzen werden geteld aan de Oude Spoorweg te Sint-Denijs : 65 ex. op 24.12 en 40 

ex. op 10.01. ddd,cll. 
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