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winterwaarneming van een Paapje 
in viersel
Geregeld overwinteren in Vlaanderen Roodborsttapuiten Saxicola rubicola, Tjiftjaffen Phylloscopus collybita en 
Zwartkoppen Sylvia atricapilla, soorten die normaal gezien ten noorden van de Sahara overwinteren. Sporadisch 
worden in de winter ook wel eens vogels gezien die ten zuiden van de Sahara horen te overwinteren. Zo is er een 
geval bekend van enkele Boerenzwaluwen Hirundo rustica die in de winter insecten vingen aan de waterzuiverings-
installatie van Harelbeke (Feryn 1989). Of dergelijke overwinteringen zich in de toekomst zullen doorzetten is de 
vraag. Deze bijdrage gaat in op winterwaarnemingen van een Paapje Saxicola rubetra en het doeltreffend gebruik van  
www.waarnemingen.be.  

❱ Julien Dua

Op zaterdag 29 december 2012 besluit ik ’s morgens af te zakken 
naar het Viersels Gebroekt (A) om te zien of de gemelde velduil Asio 
flammeus daar nog aanwezig is. De vogel blijkt spijtig genoeg gevlo-
gen. Bij het afspeuren van de omgeving vallen in de verte enkele 
kleine zangvogeltjes op die van paaltje naar paaltje vliegen, drie 
Roodborsttapuiten volgens mij. Ik documenteer de waarneming en 
plaats de foto’s later die dag op www.waarnemingen.be. Niet veel 
later ontvang ik een mail van Robin Vermylen die opmerkt dat er 
iets niet klopt aan één van de drie vogels met de vraag naar meer 
foto’s van de ‘vreemde Roodborsttapuit’. Op een foto waar de vogel 

in kwestie naast een Rietgors Emberiza schoeniclus zit, zijn duidelijk 
alle kenmerken van een Paapje Saxicola rubetra te zien: witte wenk-
brauwstreep, witte bases aan de staartpennen, geschubde bovende-
len en een witte vlek op de handdekveren. Ook Dirk Colin wijst me 
ondertussen op de foutieve determinatie waarop ik bij de waarne-
ming de soort wijzig in Paapje.

Waarnemers die daarna de locatie bezoeken krijgen het Paapje 
gemakkelijk te zien, voortdurend in gezelschap van het paartje 
Roodborsttapuiten. Omdat het gebied volledig overstroomd is blij-

❱ Paapje Saxicola rubetra. 31 december 2012. viersels gebroekt (a) (Foto: Robin Vermylen)
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Het voorjaar was goed voor enkele zeldzame eenden, met van 2 
t.e.m. 4 apr een mannetje amerikaanse smient Anas americana 
te Zuienkerke-Lage Moere (W.Jans, J. Mylle, W. Pauwels e.a.), op 20 
apr een blauwvleugeltaling Anas discors in Putte (P. Hendrickx), 
en op 1 en 2 apr een mannetje Kleine Topper Aythya affinis te 
Gent-Rodenhuizedok (G. Spanoghe, J. Dewolf, E. Thoen e.a.). Een 
schreeuwarend Aquila pomarina trok op 28 apr over de telpost van 
Averbode Bos en Heide (K. Leysen, M. Jacobs, G. Van den Heuvel 
e.a.) en een dwergarend Hieraatus pennatus werd op 25 mei gezien 
boven Postel-Ronde Put (E. Ducastel). Op verschillende plaatsen 
waren er zangposten van Klein waterhoen Porzana parva: op 1 en 6 

mei te Beveren-Groot Rietveld (P. Blockx & W. Roelant), op 5 en 7 mei 
te Neerhelst-De Botten (A. Cools), en op 30 en 31 mei te Merksplas-
Turnhouts Vennengebied (M. Smets). Een steppevorkstaartplevier 
Glareola nordmanni was op 30 apr gedurende een tweetal uren aan-
wezig op het Kalmthoutse Heide-Stappersven (H. Jacobs, F. T’Jollyn 
& G. Vermeersch).  Ook dit voorjaar vloog een ongedetermineerde 
grijze snip spec. Limnodromus spec. over de telpost te Zeebrugge-
Fonteintjes, op 8 apr (J. Buckens, W. Tamsyn, R. Debbaut e.a.). Een 
Terekruiter Xenus cinereus op 15 mei te Rotem-Bichterweerd was 
de eerste waarneming voor de provincie Limburg (E. Opdenacker, S. 
Raymaekers, C. Vanderydt e.a.), nog een exemplaar werd op 26 mei 
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ken insecten en andere ongewervelden, vooral vele duizenden spin-
netjes, op de toppen van de weipaaltjes te zijn gekropen. Voor vogels 
een welkome en vooral gemakkelijke voedselbron. Tot ten minste 8 
januari 2013 blijven het Paapje en de twee Roodborsttapuiten op 
deze locatie. Daarna overspoelde een drie weken durende koude-
golf het land en werden de drie Saxicola’s niet meer waargenomen.
Zowel in België als in Nederland kan men bij de najaarstrek de laatste 
Paapjes nog aantreffen tot 20 november, maar daarna is het gedaan. 
In het voorjaar duiken de allervroegste op rond 15 maart, maar het 
merendeel passeert pas rond half april.

Broeden gebeurt nog erg zelden in Vlaanderen. Paapjes die in de 
zomermaanden worden gezien, zijn late doortrekkers of solitaire 
vogels die een territorium bezetten. Echte broedgevallen worden 
alsmaar zeldzamer: voor de atlasperiode 2000-2002 is er sprake van 
hooguit 5 tot 10 broedparen (Devos 2004). Ook nadien zet die trend 
zich door: het rapport Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) van 
2008-2009 vermeldt dat de soort, na telkens één broedgeval in 2007, 
2008 en 2009, wellicht uit Vlaanderen verdwenen is als broedvogel 
(Anselin 2010).

In Wallonië zien we nog broedpopulaties in de Ardennen en de 
Lorraine, met de hoogste dichtheden in de Oostkantons, maar ook 
hier gaat het bergaf met de soort. In de Waalse atlasperiode 2007-
2008 was er nog sprake van naar schatting 200 tot 210 broedparen 
terwijl dat er in 2001-2005 nog 250 tot 260 waren (Jacob & De Broyer 
2010). De intensivering van de landbouw met ontwatering en de 
verdwijning van extensieve hooilandjes vormt de grootste bedrei-
ging voor deze liefhebber van stevige, overstaande ruigtekruiden.

Vogels in Vlaanderen (Vlavico 1989) vermeldt 10 winterwaarnemin-
gen van Paapjes Het gaat om niet gedocumenteerde waarnemingen 
zodat niet kan worden onderzocht of er tussen deze waarnemingen 
eventuele Aziatische Roodborsttapuiten S. maurus zitten. De waar-
neming van Viersel is daarmee het eerste gedocumenteerde winter-
geval voor Vlaanderen.

Graag dank ik hier de collega waarnemers voor de hulp en hun aler-
te reacties. Deze waarneming illustreert mooi de snelle interactie 
tussen waarnemers, die dankzij www.waarnemingen.be is ontstaan.

Julien Dua, Hove, julien.dua@telenet.be
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samenvatting – abstract – Résumé
Van 29 december 2012 tot 8 januari 2013 pleisterde een Paapje 
Saxicola rubetra in het Viersels Gebroekt (A), in het gezelschap van 
een paartje Roodborsttapuiten S. rubicola. Dankzij de zachte decem-
bermaand en hoge waterstand in het gebied concentreerden zich 
massaal veel ongewervelden op de weipalen. Uit het verleden zijn 
enkele oude wintermeldingen bekend voor Vlaanderen, maar dit 
betreft de eerste gedocumenteerde.

Winter Record of a Whinchat in Viersel
From 29 December 2012 till 8 January 2013 a Whinchat Saxicola rube-
tra stopped over in Viersel (A) in the company of a pair of Stonechats 
S. rubicola. The mild December month and high water level in the area 
heavily concentrated invertebrates on meadow posts. A few winter 
observations are known in Belgium in the past, but this is the first docu-
mented occurrence. 

Observation hivernale d’un Tarier des prés à Viersel
Du 29 décembre 2012 au 8 janvier 2013 un Tarier des prés Saxicola 
rubetra a séjourné dans le Viersels Gebroekt (A), en compagnie d’un 
couple de Tariers pâtres S. rubicola. Le mois de  décembre très doux et le 
niveau d’eau élevé dans la région ont assuré une concentration massive 
d’invertébrés sur les poteaux des prés. Quelques observations hivernales 
pour notre pays nous sont connues du passé, mais celle-ci est la premi-
ère qui soit documentée.

zeldzame vogels voorjaar 2013
❱ Simon Feys




