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nemingen van schaarsere soorten. Waarnemingen van die soorten 
worden goed opgevolgd door de administratoren van de databank. 
Bij bepaalde van de verwijderde soorten, zoals Steppekiekendief, 
kan de vrees bestaan dat determinatieproblemen het beeld van het 
voorkomen zullen vertroebelen na verwijdering uit de homologatie-
lijst. Het is echter de status en niet de moeilijkheidsgraad in de deter-
minatie die bepaalt of een soort op de homologatielijst  voorkomt.

Veranderingen op www.waarnemingen.be
De oprichting van het BRBC en de veranderingen aan de lijst 
van homologatiesoorten hebben enkele veranderingen teweeg 
gebracht op www.waarnemingen.be. In de eerste plaats worden 
alleen nog de door het BRBC te beoordelen soorten in vetrode kleur 
weergegeven op de website. Die verandering is inmiddels ook door-
gevoerd voor de negen van de lijst verwijderde soorten. Daarnaast 
wordt de status van de gevallen van beoordeelsoorten niet meer 
meteen beoordeeld door de administratoren van de databank. Het 
oordeel over de status van deze gevallen zal in de toekomst afhan-
gen van het oordeel van het BRBC. Dit moet verwarring vermijden 
voor de waarnemers zelf en het moet waarnemers ook aansporen 
om hun geval zelf in te dienen bij het BRBC. Als er onmiddellijk foto’s 
of geluidsfragmenten bij de waarneming worden toegevoegd, dan 
zal het BRBC de waarneming als ingediend beschouwen. Als er ech-
ter weinig of geen bijkomende uitleg verschaft wordt bij de waar-
neming wachten we steeds op een verslag. Dat kan nu via www.

Er waren enkele waarnemingen van IJseend Clangula hyemalis: 
op 22 okt vlogen twee exemplaren langs Middelkerke, op 1 nov 
vloog een vogel langs Blankenberge, op 13 nov was er één aanwe-
zig te Knokke-Zwin, en van 29 nov t.e.m. 2 dec pleisterde er één te 
Zoutleeuw-Het Vinne.

KROONEEND: De grootste groep Krooneenden Netta rufina betrof 
de vijf exemplaren die van 26 t.e.m. 28 nov aanwezig waren op De 
Gavers te Harelbeke. Deze soort voedt zich vooral met kranswieren, 
en wordt dan ook vaak gevonden op plassen waar deze overvloe-
dig voorkomen, zoals De Gavers te Harelbeke of De Blaarmeersen te 
Gent. 

In het binnenland zat een Parelduiker Gavia arctica van 10 t.e.m. 24 
okt te Boorsem-Gravelco, en vanaf 27 nov te Aldeneik-Uiterwaarden. 
De eerste Kuifduiker Podiceps auritus werd op 17 okt gezien te 
Kalmthout, deze werd gevolgd door exemplaren te Oostende, 
Zeebrugge en Doel. Roodhalsfuten Podiceps grisegena waren aan-
wezig te De Panne op 24 en 25 sep (twee vogels), te Broechem-
AWW-bekken vanaf 24 sep, en te Kieldrecht-Putten-West op 28 sep. 
Het maximum aantal Grauwe Pijlstormvogels Puffinus griseus was 
10 exemplaren langs De Panne op 22 okt. Enkel op 22 okt waren er 
waarnemingen van Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa, 

waarnemingen.be ingevuld worden. Zonder een ingediend verslag 
zal een geval het label “niet ingediend” krijgen.
Aangezien het beoordelen van een geval door het BRBC langer in 
beslag neemt dan het werk van de administratoren, zal dat beteke-
nen dat het oordeel over gevallen van zeldzaamheden iets langer op 
zich zal laten wachten. 

Dankwoord 
Het BRBC wil bij deze zijn dank uitdrukken aan alle mensen die de 
voorbije jaren op vrijwillige basis betrokken zijn geweest bij de wer-
king van de twee voorgaande commissies. We zijn ook Natuurpunt 
Studie, Aves-Natagora en het KBIN/IRSNB erg dankbaar om met het 
BRBC te willen samenwerken in de toekomst. Dank tenslotte ook aan 
Marieke Berkvens voor het tekstueel verbeteren van een eerdere 
versie van dit artikel. 

Meer info
Alle informatie over het BRBC is te vinden op website in aanbouw 
www.belgianrbc.be. 

Wouter Faveyts, Frédéric Vanhove, Joris Elst en de leden van
het BRBC

Schaarse vogels najaar 2014
❱ Simon Feys

Met de hervorming van het BAHC tot het BRBC (zie vorig artikel) en de intentie om het jaarverslag van de zeldzame 

vogels sneller te laten verschijnen, passen we deze rubriek met ingang van dit nummer aan, en worden enkel nog 

schaarse soorten behandeld, of opvallende fenomenen van gewonere soorten.
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❱ Parelduiker Gavia arctica. 26 oktober 2014. Gravelco, Boorsem (L)  
(Foto: Jos Keppens)
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met als maximum drie langs De Panne. De grootste groep Zwarte 
Ooievaars Ciconia nigra bestond uit acht vogels die op 10 aug over 
Zandhoven vlogen. Twee juveniele Kuifaalscholvers Phalacrocorax 
aristotelis werden op 2 sep gezien te Nieuwpoort, later in het najaar 
volgden nog enkele waarnemingen, alle aan de kust. De laatste 
Purperreiger Ardea purpurea van het najaar werd op 22 nov waar-
genomen te Neerijse-Ganzeman. Buiten de verwilderde populaties 
bij het Zwin en het Zammelsbroek werden op 13 locaties Kwakken 
Nycticorax nycticorax gemeld. Het ging hierbij steeds om solitaire 
exemplaren, behalve in de IJzervallei, waar op 26 okt een groepje van 
drie overvliegende vogels gezien werd. Zeearenden Haliaeetus albi-
cilla werden waargenomen op 24 aug en 13 sep te Doel-Doelpolder, 
op 27 aug te Kalmthout en op 11 sep te Gent-Bourgoyen. De enige 
Kwartelkoning Crex crex van het najaar werd waargenomen op 24 
aug te Doel-Prosperpolder. In november vlogen zeer grote aantal-
len Kraanvogels Grus grus over Vlaanderen, meer hierover volgt in 
een overzichtsartikel over de najaarstrek van 2014. Het hoogste aan-
tal Morinelplevieren Charadrius morinellus was een groep van 11 
vogels op 25 en 26 aug te Walshoutem. De laatste van het najaar zat 
op 18 en 19 okt te Kooigem/Sint-Denijs. Op 22 okt vlogen minstens 
acht Rosse Franjepoten Phalaropus fulicarius langs De Panne.
Overvliegende Kleinste Jagers Stercorarius longicaudus werden 
vooral in het binnenland waargenomen, met waarnemingen op 
19 aug te Tienen, op 6 sep te Lier-Anderstad, en op 7 sep te Brecht-
Groot Schietveld. Aan de kust werd deze soort enkel op 22 okt 
gezien langs enkele telposten. Met slechts vijf waarnemingen was 
het een mager najaar voor Vorkstaartmeeuw Xema sabini.

MIDDELSTE JAGER: Er waren gespreid over het najaar veel waarne-
mingen van Middelste Jagers Stercorarius pomarinus, met op 22 okt 
zelfs 299 vogels langs De Panne, goed voor een nieuw nationaal 
record. Het vorige dateert van 9 nov 2007, toen op dezelfde telpost 
274 vogels geteld werden. Binnenlandwaarnemingen waren er op 
19 sep te Zandhoven-Albertkanaal, en op  22 okt te Averbode Bos 
& Heide. 

Op 23 aug vlogen twee Reuzensterns Hydroprogne caspia over 
Lichtaart, gevolgd door solitaire vogels op 27 aug over Wintam-
Noordelijk Eiland, op 30 aug over Zandvliet, op 4 sep te Knokke-
Zwin, op 5 okt te Bredene, en tenslotte op 9 okt te Nieuwpoort-
IJzermonding. Er werden 10 Hoppen Upupa epops gemeld, de 
laatste waarneming was op 8 nov te Kruibeke. Op 16 sep werd de 
laatste Draaihals Jynx torquilla van het najaar gezien te Koolkerke. 
Solitaire Raven Corvus corax werden waargenomen op 21 sep te 
Teuven, en op 12 nov te Sint-Jan-in-Eremo.  Kuifleeuwerik Galerida 
cristata blijft het slecht doen, met afgelopen najaar nog waarnemin-
gen uit vijf gebieden, allen aan de Westkust. Tussen 20 sep en 14 dec 
werden verspreid over heel Vlaanderen tientallen Bladkoningen 
Phylloscopus inornatus waargenomen. De piek van de waarnemin-
gen viel op 11 en 12 okt, toen telkens meer dan 40 waarnemin-
gen van deze soort werden doorgegeven. Er werden een 30-tal 
Waterrietzangers Acrocephalus paludicola gemeld, waarvan het 
merendeel ringvangsten. Zes Grote Karekieten Acrocephalus arun-
dinaceaus werden tussen 2 en 31 aug waargenomen, vier hiervan 
waren ringvangsten.
Met 15 exemplaren tussen 21 aug en 28 sep, waarvan het meren-
deel veldwaarnemingen, was het een uitstekend najaar voor 
Sperwergrasmus Sylvia nisoria. De eerste Klapekster Lanius excu-
bitor voor het najaar zat op 16 sep te Rupelmonde-Polder. De eer-
ste Duinpieper Anthus campestris van het najaar werd op 5 aug 
gezien te Brecht-Groot Schietveld, de laatste vloog op 6 okt over 
Antwerpen. In totaal werden slechts 18 Ortolanen Emberiza hortu-
lana gemeld, waaronder drie over Genk-De Maten op 28 aug.

❱ Sperwergrasmus Sylvia nisoria, eerstewinter, 14 september 2014. Voorhaven 
Zeebrugge (W) (Foto: Hilbran Verstraete)

❱ Figuur 1. Totaal aantal 5km²- hokken per jaar in België waarin Graszangers 
Cisticola juncidis gemeld werden (2008-2014). Bron: www.waarnemingen.be.
❱ Figure 1. Number of 5 square kilometers per year in Belgium with sightings of Zitting 
Cisticola Cisticola juncidis (2008-2014) (Source: www.waarnemingen.be)
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GRASZANGER Cisticola juncidis is de laatste jaren zeldzaam gewor-
den, afgelopen najaar waren er slechts twee waarnemingen: op 
6 sep te Gent-Bourgoyen, en op 12 sep te Nazareth-Callemoeie. De 
afname van deze soort na enkel koudere winters is goed te zien in 
onderstaande figuur, waarbij het aantal 5 km²-hokken waarin de 
soort werd waargenomen wordt weergegeven sinds 2008, het begin 
van waarnemingen.be. 
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Simon Feys, simonfeys@yahoo.com


