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Schaarse vogels winter 2015-2016
❱ Simon Feys

Op 18 jan werden te Rummen-Aronst Hoek maar liefst 30 Wilde 
Zwanen Cygnus cygnus geteld. Het grootste groepje Krooneenden 
Netta rufina zat op 14 jan te Zaventem en telde 5 exemplaren. 
Witoogeenden Aythya nyroca werden zoals tijdens de meeste 
winters op een 10-tal locaties gezien. Nog tot 14 dec verbleef er 
een IJseend Clangula hyemalis op een plas op het golfterrein van 
Oostduinkerke. Op 3 feb werden in De Panne 9 langstrekkende 
Parelduikers Gavia arctica geteld. Naast de IJsduikers Gavia immer 
van Eke-Nazareth en Oostende pleisterden er ook in de Voorhaven 
van Zeebrugge van 19 jan t.e.m. 2 feb, en op het AWW-bekken 
in Broechem op 23 en 24 jan. Roodhalsfuten Podiceps grisegena 
werden op een 10-tal plaatsen opgemerkt. Aan de kust werden 
er Kuifduikers Podiceps auritus gezien in Oostende, Nieuwpoort 
en Zeebrugge, in het binnenland was er een aanwezig te Berlare-
Nieuwdonk op 16 jan. Een Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucor-
hoa vloog op 16 jan langs Oostende. De enige Kuifaalscholver 
Phalacrocorax aristotelis van de periode zat op 29 dec in Nieuwpoort. 
Op 27 feb vloog er een Kwak Nycticorax nycticorax over Vissenaken. 
Het hoogste aantal Koereigers Bubulcus ibis bedroeg nu 19 vogels 
op 29 dec in de IJzervallei. Naast de bijzonder populaire, overwin-
terende Zeearend Haliaeetus albicilla van Sint-Agatha-Rode waren 
er ook meldingen uit Kalmthout, Hoboken, Kieldrecht en Baasrode. 
Ruigpootbuizerds Buteo lagopus leken iets minder goed verte-
genwoordigd dan de voorbije winters; er kwamen waarnemingen 
van een 15-tal locaties. Met uitzondering van de tweede helft van 
december werden gespreid over de hele periode overvliegende 
Kraanvogels Grus grus gemeld. Een Middelste Jager Stercorarius 
pomarinus die van half december tot half januari in Nieuwpoort 
pleisterde, trok veel bekijks. 
Verschillende langsvliegende ex. werden tussen 28 jan en 7 feb 
gemeld langs de kust. Vorkstaartmeeuwen Xema sabini vlogen op 
16 jan langs Koksijde en op 21 feb langs Oostende. Van 6 dec t.e.m. 
10 jan verbleef een juveniele Grote Burgemeester Larus hyperbo-
reus nabij het westerstaketsel van Blankenberge. Er waren verschil-
lende waarnemingen van Kleine Alken Alle alle in de buurt van 
Oostende, en dit op 15, 16, 17 en 29 jan. Een dode Papegaaiduiker 
Fratercula arctica werd op 17 jan opgeraapt op het strand van 
Nieuwpoort. Oehoes Bubo bubo werden op 5 locaties waargeno-
men. Velduilen Asio flammeus werden op een groot aantal locaties 

gezien, het grootste aantal dat samen werd waargenomen betrof 
7 vogels op 25 jan bij Beerst. Waarnemingen van Kuifleeuweriken 
Galerida cristata kwamen uit slechts 5 kilometerhokken aan de 
Westkust. Van 2 t.e.m. 12 feb was een Grote Pieper Anthus richar-
di aanwezig in de Uitkerkse Polders. Winterse Bladkoningen 
Phylloscopus inornatus werden waargenomen van 2 t.e.m. 4 dec te 
Ramskapelle bij Nieuwpoort en op 26 feb werd er een gehoord in 
het Giels Bos bij Lille. Op 27 feb werd er een Taigaboomkruiper 
Certhia familiaris gefotografeerd bij Beveren. De grootste groep 
Buidelmezen Remiz pendulinus was weer aanwezig in Wondelgem, 
daar werden tot 6 vogels samen gezien. Mogelijk ging het om 
dezelfde groep van vorig jaar en ook nu werden weer vogels gezien 
met kenmerken van Kaspische Buidelmees R. p. caspius. Buiten de 
typische overwinteringsgebieden in Antwerpen en Limburg wer-
den ook in Sterrebeek en Kersbeek-Miskom langdurig pleisterende 
Klapeksters Lanius excubitor waargenomen. Waarnemingen van 
Pestvogels Bombycilla garrulus waren op één hand te tellen: op 17 
dec vloog er 1 over Stene, en op 16 dec was telkens 1 ex. aanwezig 
bij Mol en Borgerhout. Grote groepen Sneeuwgorzen Plectrophenax 
nivalis werden niet aangetroffen, het hoogste aantal betrof telkens 2 
ex. in Zeebrugge, Heist en Nieuwpoort.

Opvallende winterwaarnemingen
Door het aanhoudende zachte weer afgelopen winter wer-
den enkele opmerkelijke winterwaarnemingen verricht. Er 
waren afgelopen winter drie waarnemingen van Purperreigers 
Ardea purpurea: op 5 dec te Zuienkerke en Handzame, en op 24 
feb te Tremelo. Op 6 dec werd een Zwarte Ooievaar Ciconia 
nigra gemeld bij Turnhout.Zowel op 1 als op 4 jan vloog een 
Regenwulp Numenius phaeopus langs Oostende. Van maar 
liefst 7 locaties werden er Groenpootruiters Tringa nebula-
ria gemeld. Het aantal overwinteringen van deze soort is deze 
eeuw duidelijk toegenomen, voordien waren winterwaarne-
mingen extreem zeldzaam. Op 8, 19 en 27 december werden er 
nog Boerenzwaluwen Hirundo rustica waargenomen in Eeklo, 
Knokke en Nieuwmunster. Op 26 feb was er een melding van een 
Paapje Saxicola rubetra in de IJzermonding in Nieuwpoort.

Simon Feys, simonfeys@yahoo.com

❱ Velduil Asio flammeus. 4 maart 2016. Uitkerke (W) (Foto Yves Decneudt) ❱  Middelste Jager Stercorarius pomarinus tweede kalenderjaars. 9 januari 2016. 
Nieuwpoort (W) (Foto Christian Vandeputte)
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