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Schaarse vogels najaar 2015
❱ Simon Feys

Het hoogste aantal Wilde Zwanen Cygnus cygnus betrof 6 ex. op 11 
en 15 nov, resp. in Hamont-Achel en bij Lommel. Krooneenden Netta 
rufina werden op een 15-tal locaties gezien, meestal ging het om 1 
tot 2 exemplaren maar op 1 sep zat te Berlare een groepje van 3 ex.  
Witoogeenden Aythya nyroca werden op een 10-tal plaatsen opge-
merkt, ook bij deze soort ging het doorgaans om solitaire vogels. 
IJseenden Clangula hyemalis werden gezien in de IJzermonding in 
Nieuwpoort van 4 t.e.m. 11 nov, en in Oostduinkerke van 14 t.e.m. 
23 nov. Op 25 okt werd de eerste Parelduiker Gavia arctica van het 
najaar waargenomen in Nieuwpoort. IJsduikers G. immer vlogen 
langs De Panne en Oostende op resp. 18 en 21 nov, langs Oostende 
vloog er ook één op 20 nov. Vanaf 15 nov pleisterde er één op de 
Spuikom van Oostende en van 19 nov t.e.m. 28 dec was er één te zien 
op de Tweelingsputten in Eke-Nazareth. Roodhalsfuten Podiceps 
grisegena verschenen in Broechem, Ertvelde, Hofstade, Kessenich, 
Oostduinkerke en Zeebrugge. Op 14 en 15 nov pleisterde een 
Kuifduiker P. auritus in de Bospolder in Ekeren en vanaf 20 nov was 
er weer een aanwezig op de Spuikom van Oostende. Op 6 sep vlo-
gen er 15 Grauwe Pijlstormvogels Puffinus griseus langs De Panne, 
dit was het hoogste aantal van het najaar. Vale Stormvogeltjes 
Oceanodroma leucorhoa werden enkel gezien op 5 en 6 sep 
vanaf verschillende telposten langs de kust. Op 8 sep was een 
Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis aanwezig in Zeebrugge en 
op 21 nov zat er één bij De Panne. Het laatste Woudaapje Ixobrychus 
minutus van het jaar werd op 25 sep waargenomen bij Kuringen. 
Kwakken Nycticorax nycticorax werden genoteerd in Averbode, 
Ingooigem, Stekene en Veerle. Het hoogste aantal Koereigers 
Bubulcus ibis waren de 18 vogels die op 27 okt in de IJzervallei bij 
Woumen foerageerden. De laatste Zwarte Wouw Milvus migrans van 

het najaar vloog op 18 okt over Herentals. Zeearenden Haliaeetus 
albicilla werden op verschillende locaties waargenomen: een ex. 
dat vanaf 25 okt aanwezig was te Sint-Agatha-Rode bleef daar zelfs 
overwinteren. De Slangenarend Circaetus gallicus van het Groot 
Schietveld te Brecht werd uiteindelijke nog tot 19 sep waargeno-
men. De opmars van de Steppekiekendief Circus macrourus blijft 
opmerkelijk, in het najaar werd de soort alweer op een 15-tal locaties 
waargenomen. De laatste Grauwe Kiekendief Circus pygargus ver-
toefde op 20 sep in de Uitkerkse Polder. Nog een roofvogelsoort die 
het de laatste jaren goed doet is de Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 
met in het najaar 2015 meldingen van meer dan 20 locaties. De 
laatste Roodpootvalk Falco vespertinus van het najaar vloog op 17 
okt over het Groot Schietveld in Brecht. Het laatste Porseleinhoen 
Porzana porzana werd gezien op 11 okt in Zeebrugge. Er waren 
vier septemberwaarnemingen van Kwartelkoningen Crex crex. 
De eerste 3 Kraanvogels Grus grus van het najaar vlogen op 9 sep 
over Holsbeek.  Een juveniele Steltkluut Himantopus himantopus 
verbleef nog t.e.m. 2 sep te Sint-Martens-Latem. Op 24 sep vloog 
er nog een Morinelplevier Charadrius morinellus over Achel. Het 
hele najaar (en ook tijdens de winter) werden langs de kust regel-
matig Middelste Jagers Stercorarius pomarinus waargenomen. 
Kleinste jagers Stercorarius longicauda werden in slechts lage aan-
tallen gezien op 5, 6 en 7 sep. Tijdens die periode werden er ook drie 
Vorkstaartmeeuwen Xema sabini opgemerkt. Op 11 okt vloog er 
een Reuzenstern Hydroprogne caspia over Averbode. Laat waren de 
vijf Witvleugelsterns Chlidonias leucopterus die op 4 okt over het 
Groot Schietveld in Brecht trokken. De laatste Bijeneter Merops api-
aster van het uitstekende jaar 2015 werd nog op 2 okt gezien bij De 
Gavers in Harelbeke, waar er werd gebroed. Hoppen Upupa epops 
werden gemeld uit De Haan, Ekeren, Geel, Herentals en Hoogstraten. 
De laatste waarneming voor 2015 van Draaihals Jynx torquilla was 
op 9 okt in Rekem. Niet veel verandering in de verspreiding van 
Kuifleeuwerik Galerida cristata; die bleef beperkt tot enkele gebie-
den aan de Westkust. De laatste Duinpieper Anthus campestris 
van het jaar vloog op 3 okt over Huise en de eerste Grote Pieper 
Anthus richardi zat op 19 sep in de Achterhaven van Zeebrugge. 
De eerste Roodkeelpieper Anthus cervinus vloog op 19 sep over 
de Kalkense Meersen en de laatste van het najaar vloog op 3 nov 
over Zeebrugge. Wat ringvangsten betreft: de laatste Snor Locustella 
luscinioides van 2015 werd op 13 sep gevangen in Lommel, de laat-
ste Waterrietzanger Acrocephalus paludicola op 18 sep in Berlare 
en de laatste Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus op 9 sep 
in Sint-Laureins. Tijdens de hele maand september werden slechts 
vier Sperwergrasmussen Sylvia nisoria gemeld, een zwak najaar 
dus voor deze soort. Pallas’ Boszangers Phylloscopus proregulus 
werden van drie locaties gemeld: op 17 okt in Blankenberge, op 
25 okt een ringvangst in Lommel en op 1 nov in Heist. De eerste 
Bladkoning P. inornatus verscheen op 12 sep, een klassieke datum. 
Taigaboomkruipers Certhia familiaris werden gezien op 26 okt in 
Duinbergen en op 9 nov in Koksijde. De eerste Klapeksters Lanius 
excubitor van het najaar verschenen op 29 sep bij Gent en in Brecht. 
Opmerkelijk was de waarneming van een Roodmus Carpodacus ery-
thrinus op 5 sep te Doel. De eerste Sneeuwgors Plectrophenax nivalis 
zat op 6 sep op het strand van Zeebrugge en de laatste Ortolaan 
Emberiza hortulana werd op 7 okt gezien in Weelde.

Simon Feys, simonfeys@yahoo.com❱  Zeearend Haliaeetus albicilla eerste kalenderjaar. Doode Bemde, Neerijse (VB). 
31 oktober 2015 (Foto: Chantal Deschepper)
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