VOGELS IN ONZE STREEK
Winter 2009-2010
en waarnemingen van 1 december 2009 tot 28 februari 2010
Er waren nogal wat vogelkijkers op de been die een benijdenswaardig jaarlijstje wilden bijeensprokkelen.
Het jaarlijstje van de vogelkijkers is te vinden op waarnemingen.be. Dit resulteerde in mooie
winterwaarnemingen. De vrij lange strenge winter bracht ons ondermeer Kleine en Wilde Zwanen,
Toppers en Grote Zaagbekken. De gewone wintergasten werden in mooie aantallen gezien, kijk maar
naar de getallen van Tafel- en Kuifeend. We konden ons verwarmen aan leuke zangvogels als
Buidelmezen, Goudvinken en Kleine Barmsijzen.
Als je interesse hebt om één of meerdere groepen vogels te beschrijven voor deze rubriek, dan kan je een mailtje sturen naar
yann@ferynjan.be.
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.natuur-forum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=70&t=7116).
Op onze website vwg.natuurkoepel.be 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).

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free)
DODAARS. De hoogste winteraantallen werden geteld op de Gavers (30 ex. op 12.12), langs de Leie te Kuurne (11 ex.
op 03.01) en langs de Schelde te Spiere (23 ex. op 10.01), Avelgem (29 ex. op 13.02) en Bossuit (22 ex. op 17.01).
FUUT. Grote concentraties waren te zien op de Gavers (63 ex. op 12.12), het Sas in Ooigem (9 ex. op 18.12) en de
Bergelenput in Gullegem (8 ex. op 29.03).
AALSCHOLVER. Op de jaarlijkse Aalscholverslaapplaatstelling op de Gavers werden 281 Aalscholvers geteld (vorige
jaren 341 ex. en 321 ex.). gou

REIGERACHTIGEN (free)
ROERDOMP. Er werden afgelopen winter heel wat Roerdompen opgemerkt in het rietveld van de Gavers. Op 02.01
werden met zekerheid 5 verschillende vogels geteld. gou, e.a.
KLEINE ZILVERREIGER. We ontvingen waarnemingen van een overvliegende vogel te Deerlijk (20.12) en een pleisterende
vogel in Avelgem (15.01). Johan Devos, Thijs Calu
GROTE ZILVERREIGER. Een overvliegende Grote Zilverreiger werd gezien in Avelgem (22.12). Pleisteraars werden
gezien in de Gavers (1 ex. op 07.12 en 1 ex. op 19.12) en gedurende een lange periode in de Scheldevallei (van 12.02 tot
26.03, waarnemingen in Waarmaarde en Avelgem).
OOIEVAAR. Eén wintergegeven bereikte ons: op 31.01 vlogen 2 Ooievaars bij valavond boven Sint-Denijs. dby

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)
KNOBBELZWAAN. Periodemaximum: 19 ex. aan het sas te Bossuit op 20.12.
KLEINE ZWAAN. Op 19.12 vertoefden 5 ex. eventjes in de Gavers en op resp. 11.01, 13.02 en 23.02 vlogen resp. 2, 46 en
4 ex. naar W, Z en NO over resp. de vaarttaluds te Moen, Spiere en de Gavers.

WILDE ZWAAN. 5 Wilde zwanen (w.o. 3 juv.) kozen de Scheldemeersen te Avelgem als tijdelijke pleisterplaats op 14.02,
goed voor het 22e gegeven van deze soort in onze regio. davyvanwijnsberghe.
TOENDRARIETGANS. Op 31.01 vloog een 140 – tal ex. tellende groep laag naar Z over industriepark Evolis te KortrijkZwevegem. gou.
KOLGANS. Op 03.01 vlogen 20 ex. naar NO langs de Leie te Bavikhove en op 14.01 pleisterden 2 ex. langs de Schelde te
Spiere. cbr,dee.
BRANDGANS. Volgens sommigen hebben waarnemingen van Brandganzen in onze regio invariabel betrekking op
verwilderde vogels, maar toen 7 ex. op 31.01 naar ZW trokken over de Gavers, zag minstens één van de waarnemers er
koudetrek van wilde vogels in. fey,bur,hoy,roelandlibeer.
BERGEEND. Periodemaxima: 22 ex. op de Gaverplas op 22.12 en 18, resp. telkens 16 ex. op de Schelde te Spiere op
12.02, resp. 19.12 en 13.02. Voorts werden er nooit meer dan 10 ex. samen opgemerkt.
SMIENT. Maandmaxima voor Bergelen: 34, 116 en 114 ex. op resp. 12.12, 31.01 en 21.02. Maandmaxima voor de Gavers:
76, 82 en 126 ex. op resp. 19.12, 03.01 en 05.02. Een ander opmerkelijk gegeven kwam uit de Heulebeekmeersen te
Ledegem, waar 90 ex. foerageerden op 30.01.
KRAKEEND. Tijdens de vorige winter bereikten ons maar liefst 264 gegevens (zonder dubbeltellingen). Er werd niet alleen
heel vaak melding gemaakt, er werden tevens opmerkelijke concentraties waargenomen, zoals 222 ex. langs het
Scheldetraject op 13.02 en een groep van 132 ex. op 20.02 langs de Schelde te Kerkhove, meteen de grootste groep die
ooit in onze regio werd genoteerd (vorig record: 64 ex. in de Gavers op 10.12.2002).
WINTERTALING. Veruit de grootste aantallen werden opgetekend in de Gavers (max. 107 ex. op 18.01) en in de
Heulebeekmeersen te Ledegem (97 ex. op 26.02).
PIJLSTAART. Deze fraaie eend werd waargenomen in de Gavers (1 ex. op 04.12, 25.12, 30.12, 03.01,17.01 en 05.02 en 2
ex. op 22.01 en 06.02), in de Heulebeekmeersen te Ledegem (1 ex. op 30.12 en 2 ex. op 24.01), op Bergelenput (3 ex. op
01.01 en 1 ex. op 24.01) en op de Schelde aan het sas van Bossuit (1 ex. op 07.01 en 15.01) en te Avelgem (2 ex. op 17.01
en 13.02).
SLOBEEND. Enkel op 06.12 werden meer dan 10 ex. samen gezien, m.n. 19 ex. op Bergelenput. tgh.
TAFELEEND. Tussen 03.01 en 20.02 zaten meer dan 300 ex. (meestal meer dan 400 ex. zelfs) aan het sas te Bossuit, met
als maximum 778 ex. op 07.01, een recordconcentratie voor onze regio (vorig record: 719 ex. in de Gavers op
24.01.2009). Voorts werden meer dan 300 ex. samen gezien op de Leie aan het sas te Ooigem (424 ex. op 16.01) en in de
Gavers (max. 515 ex. op 26.02).
WITOOGEEND. Was in de beschouwde periode continu aanwezig in de Gavers (max. 3 ex. op 23.12). Werd voorts nog
waargenomen aan het sas te Bossuit (1 ex. van 07.01 tot 14.01 en van 15.02 tot 17.02), aan het sas te Ooigem (1 ex. op
13.01) en op de Leie te Bavikhove (1 ex. op 16.01).
KUIFEEND. Enkele maximum-concentraties: 402 ex. in de Gavers op 12.12, 192 ex. op de Schelde aan het sas van Bossuit
op 07.01 en 256 ex. op de Leie aan het sas te Ooigem op 16.01.
TOPPER. Deze in het binnenland zeldzame eend werd waargenomen op de Schelde (1 ex. aan het sas te Bossuit op 04.01
en van 05.02 tot 07.03 en 1 ex. te Spiere op 30.01), op de Leie (1 ex. aan het sas te Ooigem op 03.02) en in de Gavers (1
ex. op 06.02, 26.02, 27.02 en 28.02). Op 06.02 vloog een 1e kj vrouwtje tegen een raam in centrum van Harelbeke (de
gewonde vogel werd naar het v.o.c. gebracht, waar ie snel herstelde).
BRILDUIKER. Werd gezien vanaf 06.12 tot het einde van de periode, vnl. aan de Gavers (zonder onderbreking 1 à 2 ex.),
maar ook op het kanaal te Moen (2 ex. op 21.01) en op de Schelde te Spiere (1 ex. op 30.01) en aan het sas te Bossuit (op
11.01, 25.01 en 05.02, telkens 1 ex.).

NONNETJE. Vanaf 23.12 tot 23.02 was de soort aanwezig op de Gaverplas (max. 3 ex.). Elders werden Nonnetjes
waargenomen op de Schelde te Spiere (1 m. op 10.01 en 1 juv. op 17.01) en op het kanaal te Moen (8 ex. even pleisterend
op 08.02).
GROTE ZAAGBEK. Op resp. 06.12, 17.01, 13.02 en 16.02 werden resp. 1, 1, 2 en 7 ex. gezien in de Gavers. Tevens
werden Grote zaagbekken gezien op de Schelde (2 en 1 ex. te Spiere op 07.02 en 13.02, 2 ex. aan het sas te Bossuit op
15.02 en 1 ex. te Kerkhove op 17.02), op Bergelenput (4 ex. op 10.02), aan het vijverhof te Wevelgem (2 ex. op 13.02) en
aan de oude Leie te St-Baafs-Vijve (1 ex. over op 14.02). gou,ber,hoy,bur,vag,sxj,cbf,fey,ddd,cll,dse,sel,johansaelens.

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)
BLAUWE KIEKENDIEF. De soort werd regelmatig gezien in het open gebied op de kam tussen Schelde en Leie en in het
Scheldegebied zelf. Veruit de meeste waarnemingen werden genoteerd te Sint-Denijs, Moen, Helkijn en Ingooigem. Nochtans
werd hier dit jaar geen slaapplaats ontdekt, zoals vorige jaren wel eens het geval was. Elders werd de soort enkel gezien te
Sint-Eloois-Vijve (adult m. op 03.01), Moorsele (w. op 21.01) en Hulste (w. op 24.01).
De meeste gegevens dateren van de periode 24.12-26.02, met de piekperiode van 30.12 tot 24.01. In maart werd de soort nog
amper 6 keer genoteerd (laatste gegeven op 24.03 w. te Sint-Denijs). De laatste plaatselijke Blauwe Kiekendief werd op 12.04
te Rollegem-Kapelle opgemerkt. Gezien de waarnemingsplaats (buiten de reguliere overwinteringsregio) betreft het wellicht
een doortrekker.
Opnieuw een dikke 40 % van de doorgestuurde Blauwe Kiekendieven tijdens de wintermaanden werd gedetermineerd als
mannelijk. Uit analyse van de waarnemingen en het doorgegeven geslacht en leeftijd, zou kunnen blijken dat een 7-tal vogels
overwinterden (2 ad. m., 1 subad. m. en 4 ringtails = wijfjes of juvenielen die moeilijk te onderscheiden zijn).
HAVIK. Op 24.12 werd een adult mannetje Havik opgemerkt te Spiere. ddd.
SPERWER. De soort overwinterde verspreid over de hele regio. We ontvingen 268 waarnemingen of 20 % meer dan vorig
jaar, verspreid over 111 kilometerhokken (op ca. 400 km² terreinoppervlakte). Er werden evenveel mannetjes als vrouwtjes
genoteerd. Vanaf midden februari werden al NO trekkende Sperwers opgemerkt.
BUIZERD. Ook de Buizerd werd verspreid gezien over de hele regio. De soort is vrij opvallend en wordt goed doorgegeven,
wat resulteert in een beter resultaat dan Sperwer : we ontvingen 340 gegevens of 29 % meer dan vorig jaar, verspreid over
121 km-hokken. Op 17.10 werden 8 ex. geteld aan Bossuitbos en op 20.02 zelfs 10 ex. boven Heule, maar mogelijk waren dat
alle reeds voorjaarstrekkers.
TORENVALK. We ontvingen 218 gegevens van Torenvalken, verspreid over 116 km-hokken (vorig jaar resp. 266 en 127, of
een achteruitgang in aantal van 18 %). De vooruitgang bij de 2 vorige soorten is mogelijk een gevolg van een grotere
waarnemingsinspanning. Ondanks die grotere inspanning zijn toch heel wat minder Torenvalken gezien. Dit kan wijzen op een
reële achteruitgang van de soort.
SMELLEKEN. Het Smelleken werd 15 keer gezien tijdens de 3 wintermaanden (vorig jaar amper 4 keer). De waarnemingen
wijzen op een overwintering van een m. en een w. voor nieuwjaar en een w. na nieuwjaar, telkens op en rond het open
akkergebied van de regio St-Denijs – Moen – Spiere. De waarneming van een m. buiten dat gebied (Kerkhove) op 13.02 wijst
op doortrek. Op 02.04 werd het laatste plaatselijke Smelleken gezien (Moen).
SLECHTVALK. In het begin van de winter werd de soort vrijwel uitsluitend gezien in het Leiegebied (bv. 3 ex. op 03.01 aan de
Leie te Harelbeke). Pas vanaf februari zijn er weer wat meer gegevens uit het akkergebied ten Z van Kortrijk en het
Scheldegebied. De soort is erg gewoon geworden in onze regio. Wekelijks ontvingen we een vijftal gegevens.
KERKUIL. Kerkuilen werden gezien in Vichte (12.12), Otegem (01.01) en Tiegem (05.02). cbf,vwg,ruben rommens
BOSUIL. Er waren waarnemingen in Moen (1 ex. op 29.12, 02.01 en 11.01), Bossuit (1 ex. op 29.12), Avelgem (2 ex. op
06.01), Sint-Denijs (1 ex. op 11.01), Kortrijk (1 ex. op 17.01, 24.01 en 27.01), Helkijn (1 ex. op 25.01) en in de Gavers (1
ex .op 16.02). dby,dee,ddd,gou,bur,dbt,alp

RANSUIL. Op de gekende roestplaats langs het Kanaal te Moen werden tot 3 vogels samen gezien.
VELDUIL. Op 31.01 werd een NO-vliegende Velduil gezien aan de Oude Spoorweg te Moen. ddd

RALLEN (free)
WATERRAL. Waterrallen werden opgemerkt in de Gavers te Harelbeke (tot 8 ex. op 05.12), de Bergelenput in
Gullegem (tot 2 ex. op 21.12 en 19.01), aan de Oude Leiearmen te Bavikhove (4 ex. op 13.12), Kuurne (2 ex. op 22.12) en
Desselgem (1 ex. op 31.01), aan de Molenput te Kuurne (2 ex. op 19.12), de Schallafiemeersen in Avelgem (1 ex. 07.02) en
aan het Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. op 14.12, 16.01 en 22.01).

STELTLOPERS (dirk)
GOUDPLEVIER. Op resp. 30.12 en 24.01 pleisterden resp. 2 en 3 ex. in de Heulebeekmeersen te Ledegem, resp. te
Hulste. sel,tgh.
KEMPHAAN. Op 19.12 werden twee vogels gezien aan de Gavers, waarna de soort ook nog gespot werd aan het sas te
Ooigem (1 ex. van 21 tot 23.12) en in de Heulebeekmeersen te Ledegem (1 ex. op 26.12). fey,rbi,cbr,cbf,sel.
BOKJE. Op 13.12 werd een Bokje gezien langs de Leie te Harelbeke, op 19.12 was er een vogel aanwezig in de Gavers, op
21.12, 12.01, 13.01 en 16.01 werd telkens 1 ex. gezien in meerdere grachten nabij Keibeekbekken, op 14.01 vloog een
vogel op uit een gracht te Kuurne, op 25.01 werd een Bokje gezien te Vichte en tenslotte vloog op 15.02 een vogel op uit
een gracht te Zwevegem. Het is typisch dat bij aanhoudende vrieskou Bokjes en Watersnippen grachten, waar het
stromend water veel minder snel bevriest, opzoeken. cbf,gou,bur,ddd,dse,vac.
HOUTSNIP. Werd waargenomen in/aan (1 ex. tenzij anders vermeld): Harelbeke (24 waarnemingen op verschillende sites
w.o. de Gavers, 1 tot 2 ex. ), Orveytbos en omgeving (tussen 11.12 en 30.01, max 5 ex. op 01.02), Hulste (14.12),
Preshoekbos (15.12 en 20.12), het Leiegebied te Bavikhove (17.12), de oude spoorweg te Avelgem, Zwevegem en Lauwe
(19.12), Bellegem, Bergelendomein en Kennedybos (21.12), de industriezone Menen-oost (3 ex. op 24.12), de Gaverbeekse
meersen te Waregem (30.12 en 30.01), Deerlijk (op 02.01), Paters Mote te Kortrijk en de Zyptevallei te Tiegem (11.01),
Otegem (07.02) en St-Denijs (27.02).
WULP. De aanhoudende kou zorgde ook nu weer voor een hoog aantal waarnemingen (35). Meest in het oog springend:
19 ex. langs de Leie te Marke op 20.12 en 43 ex. langs de Leie te St-Eloois-Vijve op 17.02. ntj,tomvandenbossche,johansaelens.

MEEUWEN (dirk)
De meeuwenslaapplaatstelling in de Gavers op 23.01 was goed voor (slechts) 7.500 Kokmeeuwen, 1.000 Stormmeeuwen,
22 Kleine mantelmeeuwen, 350 Zilvermeeuwen, 1 Geelpootmeeuw en ook nog 1 Grote mantelmeeuw. Het was wel koud,
maar het lijkt er toch op dat tijdens de winter steeds minder (met name grote) meeuwen te zien zijn in onze regio. chw.
ZWARTKOPMEEUW. Een adulte vogel werd op 05.01 gezien aan de Gavers te Harelbeke. dby.
GEELPOOTMEEUW. Er kwamen over de volledige duur van de periode waarnemingen binnen uit de Gavers (max. 2 ex.).
In januari werd een adulte vogel frequent opgemerkt aan het sas te Ooigem. Voorts werd de soort opgemerkt in het
Scheldegebied (telkens 1 ex. op 12.12, 24.12 en 21.01 te Spiere, te Helkijn op 30.01, te Waarmaarde op 06.02 en te
Avelgem op 20.02), aan het vijverhof te Wevelgem (1 ex. op 12.12), en te Zwevegem (1 ex. op 10.12, 28.12 en 01.01).
PONTISCHE MEEUW. Werd met telkens 1 ex. waargenomen in de Gavers (04.12, 12.12, 17.01, 18.01, 16.02 en 13.02),
Bergelen (25.01 en 26.01), aan het vijverhof te Wevelgem (12.12), langs het kanaal te Moen (28.12), aan de Schelde te
Outrijve (06.02) en te Spiere (13.02) en te Marke (26.02).

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)

IJSVOGEL. IJsvogels werden gezien in Kuurne, Avelgem, in de Gavers, Ooigem, Bavikhove, Spiere, Wielsbeke, Kortrijk en
Moen.
ZWARTE SPECHT. Op 03.01 werd een Zwarte Specht gezien in de Spitaelsbossen te Anzegem. Op 15.02 werden in de
buurt van dit bos ook 2 overvliegende vogels gezien. fey,rbi
KLEINE BONTE SPECHT.
Deze soort werd gezien aan de Oude Leie te Ooigem (09.12), de Gavers (1 ex. 30.12 en
2 ex. op 21.01), te Harelbeke (12.02), Zwevegem (26.01), Anzegem (14.02), Vichte (15.02) en Spiere (2 ex. op 20.02)
(telkens 1 ex. tenzij anders vermeld).

ZANGVOGELS (dieter)
BOOMLEEUWERIK. Enkele solitaire exemplaren werden opgemerkt, alsook enkele kleine groepjes te Deerlijk (4 ex. op
09.01), te Otegem (2 ex. op 10.01) en te Vichte (8 ex. op 12.01). vac,cbf,rbi.
WATERPIEPER. Een slaapplaats aan het Kulakbekken te Kortrijk was op 01.02 goed voor een maximum van 63 ex. Een
slaapplaats in De Gavers te Harelbeke werd later in gebruik genomen en was op 28.03 goed voor een maximum van 121
ex. ddd,alp.
OEVERPIEPER. Op 09.01 was 1 ex. aanwezig te Kerkhove. chw.
GROTE GELE KWIKSTAART. Het overgrote deel van de ingevoerde waarnemingen betrof solitaire exemplaren, doch
werden hier en daar groepjes opgemerkt waaronder max. 6 ex. te Kortrijk op 13.12, 2 ex. te Rollegem Kapelle op 21.12 ,
2 ex. aan Ooigem Sas op 16.01 en 05.02, en 2 ex. op 17.01 te Zwevegem. ddd,ber,del,fey,cat,cll.
WITTE

KWIKSTAART

.

De slaapplaats aan het Stationsplein te Kortrijk was op 31.01 goed voor 230 ex. dby.

ROUWKWIKSTAART. De soort werd opgemerkt te Vichte (1 ex. op 18.12 en 24.02), te Kerkhove (1 w. op 09.01), te
Anzegem (1 ex. op 26.01), te Kortrijk (max. 9 ex. op 29.01) en te Zwevegem (max. 6 ex. op 07.02). vac,chw,gou,ddd.
ZWARTE ROODSTAART. Op 08.01 was 1 ex. aanwezig te Zwevegem en op 03.02 werd een zingend mannetje
opgemerkt te Kuurne. ddd,Peter Callewaert.
ROODBORSTTAPUIT. Op 14.02 was 1 ex. aanwezig te Sint-Eloois-Vijve. Laurent Raty.
CETTI’S

ZANGER

.

De soort overwinterde opnieuw in de Gavers te Harelbeke. gou,rbi,ber,bur,fey,cat.

ZWARTKOP. Overwinterende Zwartkoppen werden opgemerkt te Kortrijk en te Bissegem. bay,Fanny Ackou,ntj.
TJIFTJAF. In december en januari werden telkens 7 gegevens geregistreerd, in februari 5 (telkens 1 ex.).
ddd,gou,chw,rbi,cbr,ntj,bay,alp,fey,Thierry Debaere.

VUURGOUDHAAN. We ontvingen gegevens van over de ganse regio. In de Gavers te Harelbeke was de soort het meest
constant met een maximum van 4 ex. op 26.12. gou.
BAARDMAN. Op 05.02 was 1 ex. aanwezig in de Gavers te Harelbeke. Joachim Teunen, Johannes Jansen.
GLANSKOP. De soort blijft trouw aan het Domein Sint-Arnoldus te Tiegem (max. 3 ex. op 08.12) en aan de
Spitaelsbossen te Anzegem (1 ex. op 24.01). De soort werd ook nog waargenomen te Anzegem-Hemsrode (1 ex. op
24.01). gou,chw.
MATKOP. Matkoppen werden gezien in de Gavers te Harelbeke (telkens 1 ex. op 22.12 en 10.01). Er was ook nog een
waarneming in een tuin te Kortrijk op 02.12. gou,rbi,mip.

KUIFMEES. De soort werd waargenomen in de Spitaelsbossen te Wortegem-Petegem (max. 2 ex. op 24.01 en 14.02) en
te Waregem (telkens 1 ex. op 25.01, 01.02 en 21.02). fey,chw,cat,Ferdi Verleysen.
ZWARTE MEES. Telkens 1 ex. werd waargenomen te Bossuit (20.12), te Wortegem-Petegem (13.01) en te Zwevegem
(07.02). ntj,vac,ddd.
BUIDELMEES. Op 11.12 werden 5 ex. waargenomen in de Gavers te Harelbeke. Op 12.12 en 21.02 werd daar nog
telkens 1 ex. gezien. gou,bur,ber.
KAUW. Op 30.12 kwamen in het Kennedybos te Kortrijk 500 ex. slapen. Op 31.01 waren 650 ex. aanwezig in de
Kortrijksestraat te Zwevegem en op 16.02 werden 663 overvliegende ex. geteld aan het Kulakbekken. ddd,fey.
ROEK. Op 26.12 waren 50 ex. aanwezig in de Esserstraat te Zwevegem en op 09.02 werden 127 overvliegende Roeken
geteld aan de KULAK te Kortrijk. cat,ddd.
ZWARTE

KRAAI

.

In de Gavers te Harelbeke werden op 01.02 een 1000-tal vogels geteld. dby.

BONTE KRAAI. Deze zeldzame gast werd op 14.02 waargenomen te Outrijve. Het betreft de twaalfde waarneming
voor onze regio. dea.
RINGMUS. De tuin van Christoph Wintein te Heestert was opnieuw dé trekpleister voor Ringmussen in onze regio, op
07.02 werd een maximum van 155 ex. geteld (2009: 210 ex. op 17.01). chw.
KEEP. De grootste groep betrof amper 14 ex. op 18.12 te Otegem. dwe.
EUROPESE KANARIE. Telkens 1 ex. werd waargenomen op 03.01 aan het Keibeekbekken te Kortrijk, op 20.01 in de
Gavers te Harelbeke en op 06.02 te Avelgem. Op 29.01 en 01.02 werden telkens 2 overvliegende vogels opgemerkt te
Kortrijk en te Vichte. ddd,gou,rbi,bur,vac.
PUTTER. Opnieuw werden hier en daar kleine groepjes opgemerkt: 15 ex. op 06.12 aan de Oude Leie te Desselgem, 16
ex. op 23.12 te Marke, 15 ex. op 31.12 te Avelgem, 25 ex. op 08.01 aan het Kasselrijbekken te Vichte, 34 ex. op 06.02 aan
coupure ’t Zakske te Avelgem, 33 ex. op 18.02 te Anzegem, 16 ex. op 24.02 te Aalbeke en 20 ex. op 27.02 te Avelgem.
cbr,ntj,dzf,cat,ddd,gou,cgr,ddd.

SIJS. De grootste wintergroepjes telden respectievelijk 35 en 36 ex. in het Orveytbos te Moen op 03.01 en in de
Bekaertcoupure te Avelgem op 06.02. chw,ddd.
KNEU. Vooral in het akkergebied van Sint-Denijs werden mooie groepjes waargenomen, op 30.01 werden maximum 90
ex. geteld aan de Oude Spoorweg. Buiten de omgeving van Sint-Denijs werden ook nog leuke groepjes opgemerkt te
Bossuit (28 ex. op 27.01) en te Avelgem (32 ex. op 13.02). cll,dse,chw.
KLEINE BARMSIJS. Op 25.01 werd 1 ex. waargenomen te Vichte. De soort werd regelmatig gezien in de Gavers te
Harelbeke met een maximum van 4 ex. op 26.01, 13.02 en 19.02. Op 03.02 werden 5 overvliegende vogels opgemerkt te
Ingooigem. vac,bur,gou,dkj,chw.
GOUDVINK. Op 08.12 waren 3 ex. aanwezig aan de Oude Leiearm te Ooigem, op 09.01 werd daar nog 1 ex. gezien.
Telkens 1 ex. werd gezien op 19.02 te Anzegem en op 22.02 te Hulste. rbi,gou,alp.
APPELVINK. Er was slechts één winterwaarneming van de soort in de regio, 1 ex. op 25.01 aan de Oude Leiearm te
Ooigem. rbi.
GEELGORS. Op 21.12 werd 1 ex. waargenomen aan de Oude Spoorweg te Sint-Denijs. ntj.
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