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Zeldzame vogels in België in 2014/2015
Rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

❱ Wouter Faveyts, Frédéric Vanhove, Raphaël Lebrun, Joris Elst  & de leden van het BRBC

❱ Nieuwe soort voor België: Zwartkoprietzanger Acrocephalus melanopogon. 7 juni 2015, Pepingen (VB) (Foto Edwig Vanhassel)

zeldzaamheden
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Inleiding
Dit is het rapport van het Belgian Rare Birds Committee (hierna: 
BRBC) dat gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten in 
België in 2014 en 2015 behandelt. Het bevat ook gevallen van eer-
dere jaren die nog niet eerder werden gepubliceerd. Over sommi-
ge gevallen uit 2014 en 2015 is nog geen beslissing genomen. Die 
gevallen zullen aan bod komen in een volgend rapport. De beslis-
sing om de gevallen voor beide jaren in één rapport op te nemen 
komt voort uit het streven om de rapporten zo snel mogelijk na het 
jaar in kwestie te publiceren; daarom is 2015 ook meteen in dit rap-
port opgenomen. 

Het BRBC is de nieuwe, recent opgerichte zeldzaamhedencom-
missie voor België (zie ook hieronder). Het beoordelen en publi-
ceren van gevallen van zeldzame vogels is echter hoegenaamd 
geen nieuwigheid in België. Het BRBC is de opvolger van de twee 
zeldzaamhedencommissies die zich voordien van die taak kweten. 
Voor het Nederlandstalige deel van België bestond voorheen de 
Belgische Avifaunistische Homologatie Commissie (BAHC). Voor 
het Franstalige deel was er de Commission d’Homologation (CH). 

Het eerste rapport van de CH dateert al van 1964. Het BAHC ging 
van start in 1967. Hoewel er een beperkte samenwerking bestond, 
werkten beide commissies gedurende vele jaren vrijwel afzonder-
lijk van elkaar en publiceerden ze hun eigen rapporten, waarvan de 
inhoud weliswaar grotendeels overlapte. Deze situatie werd niet ide-
aal bevonden. De voorbereidingen voor een fusie gingen van start 
in 2013. Op 1 januari 2015 was de samensmelting een feit, toen het 
BRBC formeel van start ging als de enige zeldzaamhedencommissie 
voor heel België. Vanaf nu zullen gevallen van zeldzame vogelsoor-
ten en ondersoorten door één commissie worden behandeld en zal 
er één jaarrapport bestaan dat door deze commissie wordt gepu-
bliceerd. Het basisrapport wordt gepubliceerd in het Engels en is te 
raadplegen op de website van het BRBC. 

De werkzaamheden van de zeldzaamhedencommissie zijn sterk 
afhankelijk van de activiteiten van vogelkijkers. In recente jaren is de 
werkwijze sterk veranderd door het ontstaan van een online waarne-
mingen-database waarin waarnemers vlot hun waarnemingen kun-
nen invoeren, vergezeld van alle mogelijke documentatie. Nog niet 
zo lang geleden ging het er heel anders aan toe. Waarnemingen van 
zeldzame vogels waren niet op eenvoudige wijze online voor ieder-
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een beschikbaar en het kon lang duren vooraleer gevallen van zeld-
zame vogels ruim bekend waren. Het duurde maanden of zelfs jaren 
vooraleer gevallen en rapporten gepubliceerd werden. Het verza-
melen van gevallen van zeldzame vogels en van informatie hierover 
was in die tijd een zware taak voor een zeldzaamhedencommissie. 
Er was een veel grotere afhankelijkheid van de medewerking van 
waarnemers om een geval te  documenteren en in te dienen bij de 
commissie. 

Het online-waarnemingensysteem van www.waarnemingen.be, 
beschikbaar sinds 2008, is een revolutionaire verandering gebleken. 
Gevallen van zeldzame vogels zijn tegenwoordig binnen de kortste 
keren bekend bij een ruim publiek en informatie over die gevallen 
is via dezelfde weg nu meestal zeer snel beschikbaar. Dit systeem 
is inmiddels gemeengoed geworden bij het overgrote deel van de 
waarnemers. Toch blijft een klein deel van de waarnemingen nog 
buiten beeld, met name ringgegevens, doordat nog niet alle waar-
nemers van het systeem gebruik maken. 

Recente beslissingen en ontwikkelingen 
De volgende beslissingen en ontwikkelingen zijn interessant om te 
melden:

1. Negen soorten verwijderd van de homologatielijst

Door een wijziging van de criteria die bepalen wat als een zeldzame 
soort wordt beschouwd, vielen vanaf 1 januari 2015 ineens negen 
soorten van de lijst van homologatiesoorten: Vale Pijlstormvogel 
Puffinus mauretanicus, Zeearend Haliaeetus albicilla, Slangenarend 
Circaetus gallicus, Steppekiekendief Circus macrourus, Gestreepte 
Strandloper Calidris melanotos, Poelruiter Tringa stagnatilis, 

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus, Papegaaiduiker Fratercula 
arctica en Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus. Dit is een grote 
stap; het grootste aantal soorten dat ooit in één keer van de lijst is 
gewipt. Gevallen van vóór 1 januari 2015 die nog niet zijn beoor-
deeld zullen nog steeds behandeld worden door het BRBC. Oude 
gevallen zijn dus nog van harte welkom. Doordat dit rapport zowel 
op 2014 als 2015 betrekking heeft, betekent dit dat voor die soor-
ten alleen het aantal gevallen voor 2014 wordt opgesomd tussen 
de haakjes achter de soortnaam. Voor 2015 zal het teken ‘-‘ worden 
weergegeven. 

2. Een nieuw logo

Een nieuwe start vraagt om een nieuw logo. De oude 
Withalsvliegenvanger van het BAHC is vervangen door 

een nieuw logo dat een Goudlijster Zoothera dauma 
toont. Het logo werd gekozen uit tien inzendingen 

voor een wedstrijd. De winnende artieste is Isabelle 
Pierdomencio (‘Isapi’). Het BRBC wenst nog eens 

uitdrukkelijk alle inzenders te bedanken en de 
winnares te feliciteren. 

3. Een nieuwe online beoordelingsmodule

De online database www.waarnemingen.be / www.observations.
be is niet alleen erg waardevol als het aankomt op het verzamelen 
van gevallen van zeldzame vogels. Door middel van een speciaal 
daartoe ingerichte pagina is er in de database ook voorzien in een 
handig specifiek online beoordeelsysteem voor de leden van het 
BRBC, met dank aan Natuurpunt Studie, Natagora en de Stichting 
Natuurinformatie. Op die manier kunnen gevallen zeer snel en over-
zichtelijk worden behandeld. 

❱ Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka. 8 - 16 november 2014, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), eerste kalenderjaar (Foto Kris De Rouck)
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Wat is een zeldzame vogel?  
Welke vogelsoorten worden als zeldzaam beschouwd in België en 
zijn derhalve te beoordelen door het BRBC? Een soort is beschouwd 
als een nationale zeldzaamheid als er gedurende de voorbije tien 
jaar gemiddeld maximaal drie aanvaarde gevallen per jaar zijn 
geweest. Om te vermijden dat een zeldzame soort van de lijst zou 
verdwijnen door een eenmalige influx die meer dan dertig gevallen 
oplevert is ook de voorwaarde toegevoegd dat een soort pas van de 
lijst kan verdwijnen als ze in minstens zeven van de tien jaar is vast-
gesteld. De vrij lange periode van tien jaar moet verzekeren dat er 
kan gekeken worden naar een relatief lange termijn trend. Dezelfde 
regel gaat op voor zeldzame ondersoorten. Het BRBC zal jaarlijks de 
lijst van homologatiesoorten onder de loep nemen om na te gaan of 
er soorten van de lijst moeten verwijderen of er moeten worden aan 
toegevoegd.  
De huidige lijst van homologatiesoorten kan worden gecheckt op 
de BRBC-website: http://www.belgianrbc.be.   

Verslag indienen bij het BRBC
Waarnemers van zeldzame vogels worden geadviseerd om een 
verslag van hun waarnemingen ofwel rechtstreeks bij het BRBC in 
te dienen via de daarvoor beschikbare online tool op http://www.
belgianrbc.be, ofwel via de www.waarnemingen.be databank. Het 
is belangrijk om alle beschikbare informatie toe te voegen, zoals 
een beschrijving en- indien mogelijk- foto’s, schetsen, geluidsopna-
mes of elke andere bron van informatie die de leden van het BRBC 
kan helpen bij het zo vlot en objectief mogelijk beoordelen van het 
geval.  Een beschrijving is steeds waardevol, zeker als er foto’s of 
geluidsopnames beschikbaar zijn. 

Om zo veel mogelijk gevallen van zeldzame soorten in beeld te 
brengen zoekt het BRBC actief naar waarnemingen van die soor-
ten in www.waarnemingen.be. De omwenteling in het verzamelen 
van vogelwaarnemingen die is teweeg gebracht door die databank 
heeft het BRBC gedwongen om haar werkwijze inzake het verzame-
len van gevallen sterk aan te passen. Vroeger was het aan de waar-
nemers om zelf actief hun geval in te dienen bij de zeldzaamheden-
commissie, voorzien van de nodige overtuigingselementen. Nu ligt 
de actieve rol vooral bij de commissie. Er wordt verondersteld dat 
de ruime meerderheid van de gevallen van zeldzame vogels in de 
databank terecht komt. Die gevallen zijn vaak meteen vergezeld van 
foto’s en een summiere beschrijving. 

Het BRBC houdt contact met het Belgisch Ringwerk, verbonden aan 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met als 

doel om ook zo veel mogelijk alle ringvangsten van zeldzame vogels 
op het spoor te komen. Die ringvangsten zijn wellicht het grootste 
hiaat dat niet wordt opgevuld door www.waarnemingen.be. Met 
een aanzienlijk schare actieve vogelringers is het belangrijk om ook 
op hun relevante gegevens vat te krijgen. 

Dankwoord
In de eerste plaats wil het BRBC dank zeggen aan de volgende instel-
lingen: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 
Natuurpunt Studie en Aves-Natagora. 
Een bijkomend woord van dank gaat uit naar de fotografen die hun 
beelden ter beschikking stelden om dit rapport te verfraaien.  
Verder willen we uitdrukkelijk alle waarnemers bedanken die op één 
of andere wijze hun gevallen van zeldzame vogels ter beschikking 
stelden. 

BRBC-leden
Zijn lid van het BRBC en hebben gevallen uit dit rapport beoordeeld, 
in alfabetische volgorde: Peter Collaerts, Miguel Demeulemeester, 
Joris Elst, Wouter Faveyts, Tom Goossens, Raphaël Lebrun, Pierre 
Loly, Thibault Mariage, Laurent Raty en Frédéric Vanhove. 

Gebruik van de systematische lijst in dit rapport

Taxonomie en soortnamen

Het BRBC volgt de taxonomische regels van het AERC TAC (het 
taxonomische comité van de ‘Association of European Records and 
Rarities Committees’ – http://www.aerc.eu/tac.html). 

In het Nederlands is de naamgeving volgens de Dutch Birding 
Association (Van den Berg 2008, aangevuld met de meest recente 
versie zoals te vinden op webref. 1).

Informatie weergegeven voor elk geval

Elk geval in de systematische lijst in dit rapport bevat de volgende 
informatie: 
1. De datum of data van het geval. 
2. De naam van het gebied, indien bekend. 
3. De naam van de gemeente, indien bekend. De kleinste gemeen-

telijke eenheid wordt gebruik, indien mogelijk namen van deel-
gemeenten. In het Vlaamse Gewest worden gemeentenamen 
in het Nederlands weergegeven, in het Waalse Gewest in het 
Frans en in beide talen in geval van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Hoewel dit vrijwel niet meer voorkomt in moderne tij-

❱  Dwerggors Emberiza pusilla. 14 februari 2016, Hermalle-sous-Argenteau (Lg)   
(Foto Vincent Legrand)

❱  Kleine Torenvalk Falco naumanni tweede kalenderjaar mannetje. 14 mei 2014, 
Mazée (N) (Foto Alain De Broyer)
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den, zijn gevallen ook aanvaardbaar als de locatie alleen maar op 
provincieniveau bekend is, zonder dat de exacte gemeentenaam 
bekend is of kan vrijgegeven worden. In dat geval wordt alleen 
de provincienaam weergegeven. 

4. Het aantal vogels. 
5. Informatie over geslacht, leeftijd en/of kleed van de vogel(s), 

indien bekend. 
6. De naam van de persoon die het geval heeft ingediend bij het 

BRBC. Als een geval door het BRBC werd gehaald uit de www.
waarnemingen.be database, zonder dat extra informatie werd 
aangeleverd door de ontdekker of andere waarnemers, wordt het 
BRBC als indiener beschouwd. In dat geval wordt geen naam ver-
meld achter het geval. 

Tekens en afkortingen

België heeft tien provincies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
dat buiten de provinciale indeling blijft, wordt beschouwd als een 
elfde eenheid. 
(A) Antwerpen
(Br)  Brussel Hoofdstedelijk Gewest
(BW) Waals Brabant
(H) Henegouwen
(L) Limburg 
(Lg) Luik
(Lx) Luxemburg
(N) Namen
(O) Oost-Vlaanderen
(VB) Vlaams Brabant
(W) West-Vlaanderen

Geslacht, leeftijd, kleed
m. mannetje
v. vrouwtje
1kj, 2kj, … eerste kalenderjaar, tweede kalenderjaar, …
1kj+, 2kj+, …  eerste kalenderjaar of ouder, tweede kalenderjaar of 

ouder, …
ad. adult
juv. juveniel
imm. immatuur
br.  broedkleed
wi.  winterkleed
ec.  eclipskleed

Trekrichtingen worden weergegeven als N=Noord, Z= Zuid, 0= Oost 
en W=West 

Telling 

Voor de meeste soorten wordt de soortnaam gevolgd door drie cij-
fers tussen haakjes:
1. Aantal aanvaarde individuen in de periode 1800-1949;
2. Aantal aanvaarde individuen in de periode 1950-2013;
3. Aantal aanvaarde individuen in 2014/2015; voor soorten die 

vanaf 1 januari 2015 niet meer voorkomen op de homologatie-
lijst, wordt het cijfer voor 2015 weergegeven als ‘-‘.

De drie cijfers achter de soortnaam worden beschouwd als accuraat 
op het moment van publicatie van dit rapport. Het is echter moge-
lijk dat na publicatie nog nieuwe gevallen voor die soorten worden 
toegevoegd aan de BRBC-database. Daarom wordt aangeraden om 
de database te gebruiken als de voornaamste bron van info over het 
aantal aanvaarde gevallen en vogels voor een bepaalde soort.

❱ Grijze Wouw Elanus caeruleus. 16 september 2014, Bazel (O) (Foto Johan Buckens)
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Systematische lijst

1. Aanvaarde gevallen

Dwerggans Anser erythropus (1, 163, 0/2) 
25 januari 2015, Wuustwezel (A), 1  
21 - 25 februari 2015, Stuivekenskerke (W), 1 ad. 

Roodhalsgans Branta ruficollis (1, 80, 3/2) 
28 november 2011 - 15 januari 2012, Bredene en Uitkerke (W), 1 1kj  
17 februari - 24 maart 2012, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 ad.  
9 november 2014 - 11 januari 2015, Knokke-Heist, Het Zwin - Kleyne 
Vlakte (W), 1  
23 november - 10 december 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 ad.  
16 december 2014 - 6 februari 2015, Stuivekenskerke (W), 1 ad.  
21 november 2015 - 22 januari 2016, Doel, Doelpolder Noord (O), 2 

Amerikaanse Smient Anas americana (0, 20, 1/0) 
31 december 2014 - 17 januari 2015, Handzame, Handzamebroeken 
- Kortemark (W), 1 m. ad. 

Siberische Taling Anas formosa (1, 3, 1/0) 
30 maart - 18 april 2014, Woumen, Spaarbekken (W), 1 m. ad. 
Nog een geval van deze Oost-Aziatische eend. Na twee oude geval-
len uit 1888 en 1962, zijn er al drie aanvaarde gevallen sinds 2010. 

Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis (0, 25, 1/2) 
13 april 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 m.  
18 januari - 22 maart 2015, Zonhoven, Wijvenheide - Zuid (L), 1 m.  
2 - 6 april 2015, Kleine Netevallei, Viersels Gebroekt (A), 1 m. 

Blauwvleugeltaling Anas discors (0, 17, 1/1) 
10 - 12 september 2014, Rangeerstation Antwerpen-Noord, De 

Kuifeend (O), 1  
10 - 15 juni 2015, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 m. ad. 

Ringsnaveleend Aythya collaris (0, 28, 1/0) 
6 - 24 mei 2014, Kuringen, Herkenrode (L), 1 m. ad. 

Kleine Topper Aythya affinis (0, 3, 1/0) 
27 - 31 december 2014, Cerfontaine, Plate-Taille (H), 1 m. 1kj 
Het vierde geval voor België en het eerste voor het Waalse Gewest. 
Het is wellicht geen toeval dat deze vogel zo diep in het binnenland 
op het grootste meer van het land, het stuwmeer van Plate-Taille 
terechtkwam. Die locatie heeft een prima reputatie op het vlak van 
duikende watervogels, en trekt onder meer regelmatig duikers en 
zee-eenden aan. Alle Belgische gevallen tot nu toe hadden betrek-
king op mannetjes. 

Kuhls Pijlstormvogel Calonectris diomedea (0, 28, 1/0) 
11 september 2013, De Panne, Telpost Witte Berg (W), 1  
5 november 2014, Nieuwpoort (W), 1 

Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus (0, 67, 1/-) 
11 september 2013, Mariakerke (W), 1 
11 september 2013, De Panne (W), 1 
9 september 2014, Noordzee (W), 1 
Dit is de laatste verschijning van Vale Pijlstormvogel in een zeld-
zaamhedenrapport. Vanaf 1 januari 2015 is de soort officieel zeld-
zaamheid af. Twee bijkomende aanvaarde gevallen voor 2013 tillen 
het totaal voor dat jaar naar vier gevallen. Met slechts één aanvaard 
geval voor 2014 is het afscheid wat in mineur. De soort komt in aan-
zienlijke aantallen voor langs de Noord-Franse kust en ook langs 
de Nederlandse kust wordt jaarlijks een aardig aantal exemplaren 
genoteerd. Een regelmatig voorkomen in Belgische wateren ligt dan 

❱ Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes. 8 - 10 mei 2015, Nieuwpoort, IJzermonding (W) (Foto Filip De Ruwe)
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ook binnen de verwachtingen. Wellicht blijven veel waarnemingen 
onder de radar onvoldoende doorgedreven zeetrektel-activiteiten, 
met name tijdens de zomermaanden wanneer de soort haar piek-
voorkomen kent. 

Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (5, 82, 1/3) 
8 december 2014, Middelkerke (W), 1  
6 september 2015, Oostende (W), 1  
22 november 2015, De Panne (W), 1  
29 november 2015, Noordzee (W), 1 

Ralreiger Ardeola ralloides (4, 39, 2/1) 
9 - 29 juni 2014, Kruibeke, Kruibeke Polder (O), 1 ad. br.  
7 - 29 juli 2014, Harchies, Marais (H), 1 ad. wi.  
31 Mei - 3 juni 2015, Lummen, Schulensbroek (L), 1 ad. br. 

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (72, 57,20/4)
1 januari-21 december 2014, marais d’Harchies, Bernissart (H), 1 ex. 
aanwezig vanaf 5 oktober 2013, kreeg gezelschap van een tweede 
ex. in de periode 16 februari – 23 augustus, en dan ook nog door een 
derde ex. in de periode 4 mei – 11 juli. Op het einde van maart en 
in april vertoonden de twee vogels op diverse data balts- en broed-
verdacht gedrag (slepen met nestmateriaal, paring of althans een 
poging daartoe), maar er kon geen serieuze broedpoging gedetec-
teerd worden. 
5 januari 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 
10 - 13 januari 2014, Wichelen, Bergenmeersen (O), 1  
18 januari - 1 juli 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1 imm.  
8 februari - 23 april 2014, Kinrooi, Stramprooierbroek (L), 1  
18 mei - 8 juli 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1 ad. br.  
2 juni - 6 juli 2014, Bocholt, Smeetshof (L), 1  
16 - 26 juni 2014, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1  
27 juli 2014, Bree, De Luysen-Mariahof (L), 1 
21 augustus 2014, Veurne, De Moeren (W), 1  
3 september 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1  
10 - 19 september 2014, Varsenare, Kwetshage (W), 2  
31 oktober - 3 november 2014, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1  
16 november 2014 - 5 April 2015, Ploegsteert, Briqueteries (H), 1  
23 november 2014, Mechelen, Mechels Broek (A), 1  
24 november 2014 - 7 februari 2015, Zeebrugge, Achterhaven (W), 1  
21 december 2014 - 5 april 2015, Ploegsteert, Briqueteries (H), 1  
24 augustus 2015, Achterhaven, Weiden Hoge Noen (W), 1  
5 - 10 september 2015, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1 
19 september 2015, Doel, Doelpolder Noord (O), 1  
1 - 8 november 2015, Wervik, De Balokken (W), 1 
Met 17 gevallen, die betrekking hadden op 20 vogels, werd in 2014 
een nieuw record aantallen aanvaarde- gevallen gevestigd. Dat komt 
bovendien amper een jaar na het vorige record, nog een bewijs dat 
Zwarte Ibis in de lift zit in België en de rest van Noordwest-Europa. 
Het behoort zelfs tot de mogelijkheden dat de soort in de toekomst 
als broedvogel zou opduiken in ons land. Het gedrag van twee 
vogels in het voorjaar van 2014 in de moerassen van Harchies liet op 
dat vlak niet veel aan de verbeelding over. Ondanks het recordaantal 
aanvaarde gevallen, is het aantal exemplaren per geval aan de lage 
kant, in tegenstelling tot in sommige buurlanden. De recordjaren op 
het vlak van het totaal aantal vogels blijven 1903 en 1932, toen groe-
pen van respectievelijk 30 en 25 exemplaren opdoken! Door het toe-
nemend aantal gevallen en het zwerfgedrag van de vogels, wordt 
het lastig om een goed overzicht te krijgen van het aantal gevallen. 
Waarnemers worden gevraagd om hun gevallen goed te documen-
teren, zodat die taak enigszins verlicht wordt. Deze toenemende 
trend zal zich allicht doorzetten. Mogelijk verdwijnt Zwarte Ibis bin-
nen afzienbare tijd van de lijst van homologatiesoorten verdwijnen. 

Grijze Wouw Elanus caeruleus (0, 13, 1/3) 
15 - 16 september 2014, Bazel, Bazelse Kooi (O), 1 ad.  
8 mei 2015, Thommen, Etang (Lg), 1 (rapport Raphaël Thunus) 
20 augustus 2015, Harsin (Lx), 1  
10 - 11 november 2015, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 ad. 
Na het eerste geval in 1992, dateren alle Belgische gevallen van na 
2005. Grijze Wouwen kunnen overal opduiken, getuige het feit dat 
gevallen zijn voorgekomen in acht van de tien Belgische provincies. 
De vogels blijven nooit lang ter plaatse. 

Zeearend Haliaeetus albicilla (31, 142, 7/-) 
16 maart 2014, Sint-Amandus (A), 1  
29 maart 2014, Awenne (Lx), 1  
30 maart 2014, Sourbrodt, Plateau des Hautes-Fagnes (Lg), 1  
2 mei 2014, Bree, De Luysen-Mariahof - Grote Luysvijver (L), 1  
21 juni 2014, Kalmthout, Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide 
(A), 1 imm.  
27 augustus 2014, Kalmthout, Grenspark De Zoom/Kalmthoutse 
Heide (A), 1 imm.  
11 september 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1 
Het laatste homologatiejaar voor de Zeearend was 2014. Met zeven 
aanvaarde gevallen kwam de soort in dat jaar ruim boven de drem-
pel van (gemiddeld) drie gevallen per jaar uit, wat bevestigt dat het 
niet langer een echte zeldzaamheid is. Hopelijk zorgt de aanhouden-
de toename in noordelijk Europa er voor dat we deze machtige soort 
nog vaker te zien gaan krijgen. Ondanks de toename zijn er nog 
altijd geen vaste (winterse) pleisterplaatsen van Zeearend in België. 

Vale Gier Gyps fulvus (3, 305, 7/62) 
19 mei 2014, Jette (RB), 1 (rapport Thibaud Vandaudenard) 
31 Mei - 3 Juni 2014, Wuustwezel (A), 1  
8 juni 2014, Alken (L), 6  
1 juni 2015, Rillaar (VB), 2  
1 juni 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1  
7 juni 2015, Willebroek (A), 5  
13 juni 2015, Kruibeke (O), 5  
27 juni 2015, Geel, Zammelsbroek (A), 47 
21 juli 2015, Mechelen, Mechels Broek (A), 2 
Vale Gieren zijn jaarlijkse gasten sinds 2001, met alleen in 2004 en 
2005 geen aanvaarde gevallen. 2015 was het tweede beste jaar ooit, 
na de enorme influx in 2007 (2012 vogels). De fotografisch gedocu-
menteerde grote groep van 47 te Geel op 27 juni was opmerkelijk! 

Slangenarend Circaetus gallicus (4, 86, 5/-) 
18 - 19 april 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1  
13 juli 2014, Dion (N), 1  
13 juli - 1 september 2014, Wichelen, Kalkense Meersen (O), 1  
3 augustus 2014, Jette, Bois du Laerbeek (RB), 1  
28 september 2014, Retie, Schoonbroek (A), 1 juv. 
Met (maar) vijf aanvaarde gevallen in zijn laatste homologatiejaar 
2014, was het maar een middelmatig afscheid voor Slangenarend 
in deze rapporten. Aprilgevallen zijn zeldzaam in België. De meeste 
gevallen hebben betrekking op immature vogels in de late lente of 
de zomer. 

Steppekiekendief Circus macrourus (13, 71, 11/-) 
7 april 2014, Kalkense Meersen, Molenmeers (O), 1 m. ad.  
12 pril 2014, Arquennes (H), 1 m. ad. (rapport Roland de Schaetzen) 
13 april 2014, Gruitrode (L), 1 m. ad.  
17 april 2014, Zeebrugge, Achterhaven - Rietveld Pelikaan (W), 1 
21 april 2014, Lier/Anderstad, Beneden Netevallei (A), 1 m. 2kj  
26 april 2014, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 v. ad.  
2 - 11 september 2014, Sombreffe (N), 1 m. 2kj  
4 september 2014, Laar (VB), 1 v. 2kj  

47-61



Natuur.oriolus  I  82 (2)  I  20-30 ZELDZAAMHEDEN • 53

5 september 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1 1kj  
5 september 2014, Vechmaal (L), 1 m. ad. 
7 september 2014, Mellet (H), 1 m. ad. 
Met elf aanvaarde gevallen in 2014 mag het duidelijk zijn dat de 
Steppekiekendief terecht wordt afgevoerd van de lijst van homolo-
gatiesoorten. Dit is tegenwoordig geen zeldzaamheid meer, maar 
een zeer schaarse regelmatige doortrekker in voor- en najaar. Het 
hoge aantal mannetjes onder de aanvaarde gevallen laat vermoe-
den dat vrouwtjes en jonge vogels nog steeds over het hoofd wor-
den gezien. 

Arendbuizerd Buteo rufinus (0, 2, 0/0) 
1 december 2012, Hodister (Lx), 1 
Het eerste aanvaarde geval van Arendbuizerd dateert van 2013 
(Faveyts et al. 2015). Met het nieuw aanvaarde geval uit 2012 wordt 
dat uit 2013 het tweede. Een buizerd die eerst was gerapporteerd 
als een Ruigpootbuizerd Buteo lagopus op 1 december 2012 in 
Hodister kon achteraf op basis van een foto betrouwbaar als een 
Arendbuizerd worden geïdentificeerd. Beide gevallen kwamen voor 
langs de oostelijke landsgrens, een indicatie van de oostelijke ori-
gine van de soort, en tevens een goede aansporing om goed op te 
letten bij waarnemingen van Buizerds Buteo buteo in dat deel van 
het land. 

Bastaardarend/Schreeuwarend Aquila clanga/pomarina (0 ,0 ,0/1) 
26 oktober 2015, Bocholt (L), 1 

Steenarend Aquila chrysaetos (9, 3, 0/1) 
17 mei 2015, Vierves-sur-Viroin (N), 1 imm. 
Een overvliegende immature Steenarend, fotografisch gedocumen-
teerd, betreft het eerste geval sinds 1988! Negen van de dertien 

aanvaarde Belgische gevallen dateren van vóór 1950. De soort was 
immers vroeger algemener in Europa, met een wijdere verspreiding, 
ook in het laagland. Steenarenden nemen nu zeer langzaam toe 
in bepaalde delen van Europa, zoals Frankrijk (Clouet & Couloumy 
2015) en Denemarken (webref. 1), maar het plaatje is niet eenduidig 
positief, zoals in Duitsland waar de populatie stagneert (Gedeon et 
al. 2014). 

Dwergarend Hieraaetus pennatus (0, 17, 1/0) 
22 april 2014, Galmaarden (VB), 1 

Kleine Torenvalk Falco naumanni (0, 1, 1/0)
14 mei 2014, Mazée (N), 1 m. 2kj 
Amper een jaar na het eerste geval volgt al een nieuw geval. 

Klein Waterhoen Porzana parva (4, 39, 1/0) 
31 maart 2014, Lorcé (Lg), 1 m. ad. 

Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (4, 26, 0/2) 
2 juni 2015, Zonhoven, Wijvenheide - Zuid (L), 1 m. 
15 augustus 2015, Mechelen, Mechels Broek (A),  1  ad. vangst 
De eerste aanvaarde gevallen sinds 2007. Kleinst Waterhoen is in 
recente jaren als een regelmatige broedvogel aan het licht gekomen 
in Nederland, met tot 38 territoria in het topjaar 2012 en ongeveer 
20 territoria in zowel 2013 als 2014 (Boele et al. 2016). In 2012 was 
er ook een recordaantal van 6-11 zingende Kleinst Waterhoenen in 
Groot-Brittannië (Ausden et al. 2013). Het is aannemelijk dat deze 
geheimzinnige soort in België vaak onopgemerkt blijft. 

Griel Burhinus oedicnemus (9, 68, 4/2) 
15 april 2003, Eghezée-Longchamps, Décanteurs (N), 1 (rapport 

❱ Rotskruiper Tichodroma muraria. 30 december 2014 - 7 april 2015, Dinant (N) (Foto Kris De Rouck)
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Raphaël Lebrun) 
17 april 2014, Bredene, Spanjaardduinen (W), 1  
29 april 2014, Vellereille-Le-Sec (H), 1  
9 mei 2014, Eben-Emael (Lg), 1  
15 juli 2014, Oostende, Havengebied (W), 1 gewond, binnenge-
bracht in VOC Oostende, waar gestorven 
20 mei 2015, Harmignies (H), 1  
8 juni 2015, Buvingen (L), 1 
Inclusief een oud geval uit 2003 voegt dit rapport niet minder dan 
zeven Grielen toe aan de lijst van aanvaarde gevallen. De soort zit 
in stijgende lijn, een reflectie van de toenemende trend in Groot-
Brittannië in de voorbije decennia (Holling et al. 2015), een grote en 
stabiele Franse populatie tot vrij dicht bij de grens met toenames 
in het noorden (Barnagaud & Caupenne 2015) en een terugkeer als 
broedvogel in Duitsland sinds 2011 (König & Stübling 2015). 

Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni (1, 3, 1/0) 
29 november - 3 december 2014, Overijse, Terlanenveld (VB), 1 1kj 
De vierde Steppevorkstaartplevier voor België was een tamme eer-
stejaarsvogel in de late herfst. Het exemplaar was er duidelijk niet 
al te best aan toe en heeft België uiteindelijk niet meer verlaten: hij 
werd gegrepen door een (onbekende) predator. 

Gestreepte Strandloper Calidris melanotos (0 82, 4/-) 
18 - 19 mei 2014, Berlare, Scheldebroeken (O), 1 ad. br.  
21 - 23 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br.  
28 september - 7 oktober 2014, Woumen, IJzerbroeken (W), 1 juv.  
5 - 7 oktober 2014, Zeebrugge, Achterhaven - Hoge Noen (W), 1 juv. 

Breedbekstrandloper Limicola falcinellus (4, 27, 1/0) 
18 - 19 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br. 

Poelsnip Gallinago media (0, 35, 0/7) 
22 april 2015, Kieldrecht, Putten West (O), 1  
25 april 2015, Drongen, Assels Zuid (O), 1  
26 april 2015, Koningshooikt (A), 1  
14 - 15 mei 2015, Doel, Prosperpolder Noord (O), 1  
26 - 27 mei 2015, Zwijndrecht, Broedvlakte (A), 1  
29 mei - 2 juni 2015, Tienen, Het Aardgat (VB), 1  
14 juni 2015, Heurne, Dal (O), 1 
Na een jaar met geen aanvaarde gevallen (2014) kwam een influx 
van liefst zeven vogels in het voorjaar van 2015 toch enigszins als 
een verrassing. 

Terekruiter Xenus cinereus (0, 19, 1/2) 
4 - 7 augustus 2014, Nieuwpoort, IJzermonding (W), 1  
28 mei 2015, Kessenich, Dal van de Grensmaas - Kleizone (L), 1 ad.  
25 - 29 juli 2015, Nieuwpoort, IJzermonding (W), 1

Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes (0, 4, 0/1) 
8 - 10 mei 2015, Nieuwpoort, IJzermonding (W), 1 
Amper het vijfde geval van deze Noord-Amerikaanse soort en het 
eerste sinds 1988. De grote zeldzaamheid van Kleine Geelpootruiter 
in België staat in schril contrast tot het regelmatige voorkomen in 
de buurlanden Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Met name 
de vergelijking met Nederland is opvallend. Ten tijde van het eerste 
Belgische geval, in 1983, kende Nederland twee aanvaarde gevallen. 
Sindsdien is het vooruit gegaan, met liefst 40 gevallen tot en met 
2015 en een verbazingwekkend totaal van negen vogels in 2014 en 
2015 (webref. 2)!

❱ Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni. 29 november - 3 december 2014, Overijse, Terlanenveld (VB), eerste kalenderjaar (Foto Vincent Legrand)
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Poelruiter Tringa stagnatilis (4, 217, 4/-) 
19 - 23 april 2014, Gaurain-Ramecroix, Décanteur (H), 1 ad. br.  
19 april 2014, Mechelen, Mechels Broek (A), 1 ad. br.  
8 - 12 mei 2014, Sint-Truiden, Bernissem (L), 1 ad. br.  
30 mei 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus (0, 112, 5/4) 
26 - 27 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br.  
22 - 23 augustus 2014, Torhout (W), 1 juv.  
2 - 8 september 2014, Zeebrugge, Achterhaven - Hoge Noen 
(W), 1 juv.  
5 - 7 september 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 2 juv.  
23 augustus 2015, Nieuwpoort, IJzermonding (W), 1 1kj  
24 augustus 2015, Lier, Anderstad (A), 1 1kj  
25 - 28 augustus 2015, Lokeren, Molsbroek (O), 1 1kj  
1 oktober 2015, Berlare, Scheldebroeken (O), 1 1kj 
Twee vrij goede jaren voor Grauwe Franjepoot- met een typisch 
overwicht aan herfstgevallen in de maanden augustus en septem-
ber. Herfstgevallen maken liefst 71% van de Belgische gevallen uit, 
met respectievelijk september en augustus als beste maanden. 

Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis (0, 25, 0/1) 
7 - 8 februari 2015, Cerfontaine, Plate-Taille (H), 1 ad. wi. 

Kleine Burgemeester Larus glaucoides (2, 58, 4/7) 
21 - 22 januari 2008, Kessenich (L), 1 
1 januari - 24 februari 2014, Slijpe (W), 1 2kj 
3 - 31 januari 2014, Oostende, Havengebied (W), 1 2kj 
26 maart 2014, Harelbeke, De Gavers (W), 1 1kj 
21 april 2014, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 
2 - 12 januari 2015, Lier, Beneden Netevallei (A), 1 2kj 
2 februari 2015, Nimy, Grand Large (H), 1 1kj 
5 februari - 2 mei 2015, Bruxelles, Canal (RB), 1 1kj 
11 - 22 februari 2015, Herstal (Lg), 1 2kj 
22 maart 2015, Nieuwpoort, Spaarbekken (W), 1 ad. 
8 april 2015, Bazel (O), 1 2kj 
28 december 2015 - 21 februari 2016, Brussel, Canal (Br), 1 1kj
Van de twee soorten Arctische grote meeuwen met witte vleugel-
toppen wordt Kleine Burgemeester in de regel beschouwd als zeld-
zamer dan Grote Burgemeester Larus hyperboreus. Alleen Kleine 
Burgemeester staat op de lijst van te homologeren soorten. De reali-
teit lijkt dit vermeende verschil in status niet te bevestigen. Gevallen 
van Kleine Burgemeester zijn toegenomen; niet minder dan 43 aan-
vaarde gevallen werden opgetekend sinds de eeuwwisseling (63% 
van het totaal). Hoewel dat niet op dezelfde wijze wordt bijgehou-
den, ziet het er naar uit dat het beeld voor Grote Burgemeester niet 
zo positief is. Een snelle analyse van waarnemingen van de laatste 
soort in www.waarnemingen.be voor de voorbije vijf jaren (2011-
2015) leert dat er slechts in één jaar (2011) meer gevallen waren 
van Grote dan (aanvaarde) van Kleine. In drie van de vijf jaren kwam 
Kleine Burgemeester als winnaar uit de bus; het resterende jaar 
gaf een gelijke stand. In 2011-2015 waren er gemiddeld drie Grote 
Burgemeesters per jaar (variatie: 2-4), vergeleken met gemiddeld 4,8 
Kleine (variatie: 1-10). Een herziening is wellicht wat voorbarig, maar 
louter gebaseerd op de laatste vijf jaren zou Grote Burgemeester een 
betere kandidaat-homologatiesoort zijn dan Kleine Burgemeester. 

Lachstern Sterna nilotica (19, 128, 0/3) 
26 april 2015, Doel, Paardenschor (O), 1 
14 juli 2015, Oostende, Oosterstaketsel (W), 1 ad. br. 
23 augustus 2015, Stuivekenskerke, Viconia Kleiputten (W), 2 

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus (6, 574, 3/-) 
16 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br. 

23 juli 2014, Hoeke, Sint-Donaaspolder (W), 1 2kj 
3 september 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1 juv. 

Zwarte Zeekoet Cepphus grylle (1, 14, 0/0) 
10 december 2011, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 ad. wi. 

Papegaaiduiker Fratercula arctica (6, 101, 1/0) 
3 april 2014, Noordzee (W), 1
Met amper één aanvaard geval lijkt de Papegaaiduiker de beslissing 
van het BRBC om de soort vanaf 1 januari 2015 van de beoordeellijst 
te halen aan de kaak te willen stellen. De soort is moeilijk te obser-
veren in België, doordat ze vooral tijdens het winterhalfjaar op zee 
voorkomt in ons land. De Belgische territoriale wateren mogen tot 
de gebruikelijke winterverspreiding van de soort gerekend worden, 
afgaande op de resultaten van de monitoring van zeevogels en op 
de vogels die aan land worden aangetroffen ten gevolge van slecht 
weer of na incidenten waarbij olie in grote hoeveelheden in zee 
terecht komt. 

Vale Gierzwaluw Apus pallidus (0, 8, 1/0) 
4 november 2005, Adinkerke (W), 1 
4 november 2014, Sijsele-Hekhoek (W), 1
Een oud geval uit 2005 kon alsnog aanvaard worden op basis van 
foto’s waarop de vogels destijds te snel als Gierzwaluw Apus apus 
was afgevoerd. 

Alpengierzwaluw Apus melba (2, 36, 0/0) 
11 april 2009, Adinkerke (W), 1 
23 maart 2010, Kontich (A), 1

Roodstuitzwaluw Hirundo daurica (0, 48, 1/0) 
27 april 2014, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 

Mongoolse Pieper Anthus godlewskii (0, 6, 1/0) 
23 - 28 oktober 2014, Kieldrecht, Puttenplas (O), 1 1kj 

Siberische Boompieper Anthus hodgsoni (0, 7, 4/2) 
19 oktober 2014, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), 1 
30 oktober 2014, Heist, Strand Oostdam (W), 1 
31 oktober - 1 november 2014, Heist, Strand Oostdam (O), 1 
5 november 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 
5 oktober 2015, Kooigem, Geitenberg (W), 1 
17 - 18 oktober 2015, Heist, Bosje (W), 1 

Citroenkwikstaart Motacilla citreola (0, 13, 0/1) 
4 mei 2015, Kruibeke, Kortbroek (O), 1 m. 2kj 

Blauwstaart Tarsiger cyanurus (0, 6, 0/1) 
13 november 2015, Drongen (O), 1 m. 1kj vangst 

Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka (0,1,1/0) 
8 - 16 november 2014, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), 1 1kj
De tweede Bonte Tapuit voor België volgt al vrij snel op het eerste 
geval (2011). Ook het geval in 2014 was in het binnenland. 

Zwartkeellijster/Roodkeellijster/Bruine Lijster/Naumann’s 
Lijster Turdus atrogularis/ruficollis eunomus/naumanni (0,1,0/0) 
5 december 2010 - 17 januari 2011, Loppem (W), 1
Het heeft even geduurd vooraleer een finaal verdict viel over de veel 
besproken vermeende Zwartkeellijster die in de winter 2010-2011 
een aantal weken doorbracht in een tuin in Loppem. De vogel zal 
uiteindelijk niet als die soort geaccepteerd worden, maar wel als een 
niet precies op soort te brengen hybride lijster die behoort tot het 
complex van de vier vermelde soorten. De vogel vertoonde uiterlijke 
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kenmerken die deden vermoeden dat er iets niet helemaal koosjer 
was, en DNA-analyse van een veer van de vogel bevestigde dat er 
effectief een duidelijke invloed is van hybridisatie. In plaats van de 
vogel gewoon te klasseren als niet aanvaardbaar als Zwartkeellijster, 
opteren we er voor om hem toch een plaats te geven als hybride. 
Hoewel er geen exacte soortnaam kon worden opgeplakt, is het 
immers wel duidelijk dat de vogel van Siberische origine was. 
Daarom is het interessant en belangrijk dat deze vogel als dusdanig 
gedocumenteerd wordt. 

Krekelzanger Locustella fluviatilis (0, 27, 1/1) 
25 juni - 1 juli 2014, Neerpelt, Het Hageven (L), 1 
30 mei - 1 juli 2015, Balen, Scheps (A), 1 m. ad. 

Zwartkoprietzanger Acrocephalus melanopogon (0,0,0/1) 
7 juni 2015, Pepingen (VB), 1 vangst (rapport Edwig Vanhassel)
De eerste Zwartkoprietzanger voor België hing heel onverwacht 
in de netten die in het binnenland opgesteld stonden in de late 
lente van 2015. Een onverwacht geval, en nog meer onverwacht 
was het feit dat de vogel zowaar al een ring droeg! Hij was geringd 
als eerste kalenderjaar op 24 oktober 2014 in het Aude departe-
ment in Mediterraan Frankrijk. Zwartkoprietzanger heeft een frag-
mentarische verspreiding die zich uitstrekt van Zuidwest-Europa 
tot Centraal-Azië. In tegenstelling tot gelijkaardige soorten zijn er 
amper gevallen bekend buiten het reguliere verspreidingsgebied. 
Een naar verhouding kleine populatie en het gegeven dat het geen 
lange afstandstrekker is, spelen daarin wellicht een belangrijke rol 
(BirdLife International 2004, Kennerley & Pearson 2010). 

Veldrietzanger Acrocephalus agricola (0, 34, 0/5) 
7 augustus 2015, Pepingen (VB), 1 v. ad. vangst(Edwig Van Hassel) 
12 augustus 2015, Lissewege, Eendekooi (W), 1 ad. vangst 
22 augustus 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 1kj vangst 
23 augustus 2015, Woumen, De Blankaart (W), 1 1kj vangst 
8 september 2015, Antwerpen, Rangeerstation Antwerpen-Noord - 
De Kuifeend (A), 1 ad. vangst(Ludo Roothaert)
Een jaar zonder gevallen (2014) werd gevolgd door een recordjaar 
in 2015! Zoals vrijwel steeds betrof het in alle gevallen ringvangsten. 
Bij slechts vier van de bijna veertig Belgische gevallen ging het om 
veldwaarnemingen. 

Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum (0, 18, 1/4) 
24 augustus 2014, Houthulst (W), 1 ad. vangst 
11 september 2015, Houthulst (W), 1 ad. vangst 
29 september 2015, Hamme, Sint-Anna (O), 1 vangst 
4 oktober 2015, Lommel, Kristallijn/Maatheide (L), 1 1kj vangst 
16 - 17 oktober 2015, Zwijndrecht, Defensieve dijk (O), 1
Met de gevallen van Struikrietzanger in België blijft het de goede 
kant op gaan. Het eerste dateert pas uit 1980, en vóór 2003 waren 
er maar drie (vier vogels). De vondst van een vogel in het veld en 
in het binnenland op 16-17 oktober 2015 was een heel mooie belo-
ning voor een team van jonge beloftevolle vogelkijkers. Dit betrof de 
eerste veldwaarneming; alle andere gevallen waren ringvangsten. 
De trage, maar voortschrijdende westwaartse expansie van de soort 
moet vroeg of laat resulteren in een eerste voorjaarsvogel. In voor-
jaar 2014 werden in Nederland niet minder dan zes zingende exem-
plaren gevonden (webref. 3), was er een recordinflux in Duitsland 
met 24 vogels in mei – juli (vooral zingende exemplaren; tot en met 
2013 hadden onze oosterburen 29 aanvaarde gevallen) en record-
aantallen in Finland en Zweden (Wegst 2016). Belgische waarne-
mers maken zich maar beter vertrouwd met de typische zang van 
Struikrietzanger! 

Provencaalse Grasmus Sylvia undata (0, 9, 0/2) 
24 - 28 oktober 2015, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), 1 

7 - 11 december 2015, Kruibeke, Kortbroek (O), 1 

Baardgrasmus Syvlia cantillans (0, 20, 0/2) 
30 april – 1 mei 2015, Doel, Schor Oude Doel (O), 1 m. westelijke 
vorm iberiae/inornata 
1 juli 2015 - 2 juli 2015, Zeebrugge, Westdam (W), 1 m. westelijke 
vorm iberiae/inornata
Beide gevallen in 2015 betroffen vogels van de westelijke vorm 
(iberiae/inornata). De taxonomie van Baardgrasmus is de voorbije 
jaren het voorwerp geweest van uitvoering onderzoek en daarbij 
is geopperd dat de soort moet worden opgesplitst in drie soorten 
(Svensson 2013). Het AERC TAC heeft voorlopig alleen het Centraal-
Mediterrane taxon Moltoni’s Grasmus (Sylvia subalpina) een aparte 
soortstatus gegeven, terwijl de taxa iberiae, inornata, cantillans en 
albistriata voorlopig als ondersoort van  Baardgrasmus behouden 
worden. 

Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (0, 13, 2/0) 
22 - 23 juni 2014, Tenneville (Lx), 1 
5 - 6 september 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1
Nauwelijks een jaar na het eerste voorjaarsgeval van Grauwe Fitis 
voor België (Waimes, 1 – 17 juni 2013), volgt al een tweede geval. Dit 
is een gevolg van de gestage westwaartse uitbreiding van de soort 
(Faveyts et al. 2015). Voorheen was de soort alleen gekend als een 
(vroege) herfstdwaalgast, maar het mag duidelijk zijn dat zingende 
vogels in het (late) voorjaar intussen ook een reële mogelijkheid zijn.  

Noordse Boszanger Phylloscopus borealis (0, 8, 0/1) 
8 september 2015, Sint-Amands (A), 1 vangst (rapport André 
Pauwels) 

Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus (1, 125, 3/-) 
22 februari - 2 Maart 2014, Auderghem (RB), 1 (Dupont Olivier) 
14 oktober 2014, Gullegem, Provinciedomein (W), 1 
18 oktober 2014, Blankenberge, Nieuwe Verkaveling (W), 1 

Humes Bladkoning Phylloscopus humei (0, 10, 1/0) 
20 - 31 maart 2014, Adinkerke (W), 1 

Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi (0, 25, 1/1) 
31 oktober 2014, Rangeerstation Antwerpen-Noord, De Kuifeend 
(A), 1 1kj vangst 
24 oktober 2015, Bruxelles, Hof Ter Musschen (RB), 1 vangst (rapport 
Philippe Gailly) 

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus (0, 44, 0/2) 
2 - 3 november 2013, Eine - Snippenweide, Snippenweide (O), 1 
28 november 2015, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), 1 
20 december 2015 - 4 Januari 2016, Sint-Niklaas (O), 1

Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus (0, 7, 2/0) 
3 april - 1 mei 2014, Gullegem, Provinciedomein (W), 1 m. 
25 april - 5 mei 2014, Knokke-Heist, Villawijk Ter Linden (W), 1

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (0, 101, 2/0) 
28 september 2013, Zeebrugge, Vandammesluis (W), 1 1kj 
1 oktober 2013, Heist, De Sashul (W), 1 
21 oktober 2013, Nieuwpoort, Ideeëntuin (W), 1 
24 - 25 september 2014, Zeebrugge, Bosje Marinebasis (W), 1 1kj 
19 - 23 oktober 2014, Heist, De Sashul (W), 1 1kj

Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus
Een duidelijke influx bereikte België in het najaar van 2015 en de 
daarop volgende winter. Het BRBC bekijkt nog hoe best met de 
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gevallen van dit taxon in die periode kan worden omgegaan. Het 
resultaat van dat onderzoek zal in een later rapport gepubliceerd 
worden. 

Rotskruiper Tichodroma muraria (2, 8, 1/1) 
30 december 2014 - 07 April 2015, Dinant (N), 1 
7 februari - 8 maart 2015, Sprimont (Lg), 1
Gerichte zoektochten naar Rotskruipers in geschikt habitat in 
Wallonië leverden sinds 2013 niet minder dan drie aanvaarde geval-
len op. Gezien de hoeveelheid geschikt habitat hoeft het geen ver-
wondering te wekken dat die alle in zuidoost-België gesitueerd zijn. 
Het is aannemelijk dat de soort over het hoofd wordt gezien in het 
zuidelijkedeel van het land, mede gelet op de lage dichtheid aan 
waarnemers. Een uitgebreid artikel over het recente voorkomen 
van Rotskuipers in zuidelijk België werd recent gepubliceerd (Gailly 
2015). 

Kleine Klapekster Lanius minor (1, 11, 1/0) 
19 mei 2014, Tienen, Tiens Broek (VB), 1

Roodkopklauwier Lanius senator (-, 159, 2/1) 
1 juni 2014, Vieuxville (Lg), 1 m. 
7 september 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 juv. 
10 mei 2015, Maartin (Lg), 1 adult   (rapport Michel Ledoux)
De BRBC databank bevat geen goed overzicht van het voorkomen 
van Roodkopklauwier vóór 1950, maar de soort zou destijds zeker 
niet als een homologatiesoort kunnen zijn doorgegaan. Tot het 
begin van de 20ste eeuw was deze fraaie klauwier nog een plaatse-
lijke maar regelmatige broedvogel in delen van oostelijk België. Ze 
was toen al afgenomen ten opzichte van een vrij algemene status in 
de 19de eeuw. Regelmatig broeden stopte in de vroege jaren ’80 van 

de vorige eeuw. Sporadische broedgevallen vonden nog plaats in de 
jaren ’90, en meest recent nog in 2007 (Desmet 1987, Jacob 2010). 

Bonte Kraai Corvus corone cornix (-, since 2011: 8, 0/3) 
5 april 2015, De Haan/Wenduine, Strand (W), 1 
9 april 2015, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 
21 oktober - 16 november 2015, Knokke-Heist, Strand Zwinbosjes 
(W), 1

Roze Spreeuw Sturnus roseus (17, 45, 0/2) 
5 oktober 2015, Heist, Haag van Heist (W), 1 juv. 
4 - 13 november 2015, Sint-Denijs (W), 1 juv.
Twee gevallen betekenen een goed jaar voor een soort die verras-
send zeldzaam is en blijft in België, zeker vergeleken met de status 
van zeer schaarse maar regelmatige gast die de Roze Spreeuw heeft 
in buurlanden Nederland en Groot-Brittannië. 

Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus (0, 171, 3/0) 
5 - 27 januari 2014, Wachtebeke, Bossen - Heidebos Wachtebeke 
(O), 3
Drie extra vogels werden toegevoegd aan het totaal voor de belang-
rijke influx in de winter 2013-2014, waarmee het totaal op 81 vogels 
komt. Een ander geval van die influx dat al aanvaard werd, moet ech-
ter nog worden herbekeken op basis van nieuwe informatie. 

Roodmus Carpodacus erythrinus (0, 58, 8/11) 
26 mei - 17 juni 2014, Battenbroekbos (A), 2 m. 2kj 
3 - 7 juni 2014, Warnant (N), 1 m. ad. 
4 juni 2014, Petegem, Langemeersen (O), 1 
7 - 12 juni 2014, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. 
7 juni 2014, Ath (H), 1 m. 2kj 

❱ Veldrietzanger Acrocephalus agricola. 12 augustus 2015, Lissewege (W) (Foto Johan Buckens)
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22 juni 2014, Dion (N), 1 m. 2kj 
28 augustus 2014, Rangeerstation Antwerpen-Noord, De Kuifeend 
(A), 1 1kj vangst 
31 mei - 9 juni 2015, Antwerpen, Blokkersdijk (A), 1 m. 2kj 
3 - 7 juni 2015, Kallo, Groot Rietveld (A), 1 m. ad. 
4 - 13 juni 2015, Oostduinkerke (W), 3 
5 juni 2015, De Haan (W), 2 m. 2kj vangst 
6 - 17 juni 2015, Kruibeke/Bazel, Kruibeekse en Bazelse Kreek 
(O), 1 m. 2kj 
7 - 14 juni 2015, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. 2kj 
16 augustus 2015, Heestert, Pontstraat (W), 1 juv. vangst (rapport 
Christoph Wintein) 
5 september 2015, Doel, Doelpolder (O), 1
Na een opvallende reeks gevallen in de periode 1991-1997 werd de 
Roodmus opnieuw zeldzamer in België. Sinds ongeveer 2011 heeft 
zich echter een kentering ingezet. De 37 vogels die in de huidige, 
nog lopende decade al zijn aanvaard komen overeen met ongeveer 
de helft van alle aanvaarde Belgische gevallen. Er is wel wat werk 
nodig om de recente gevallen nog extra te checken op dubbeltel-
lingen, doordat wellicht dezelfde vogels werden waargenomen op 
nabijgelegen locaties en -bepaalde vogels in opeenvolgende jaren 
terugkeerden naar dezelfde locaties. De gevallen uit 2014 en 2015 
dragen stevig bij aan de totalen. Roodmussen hebben broedpo-
gingen ondernomen en hebben mogelijk ook effectief gebroed in 
recente jaren, zoals 2011 en 2012 (Faveyts et al. 2014), maar helaas 
worden dergelijke gevallen veelal niet of onvoldoende gedocumen-
teerd of bereikt de informatie de zeldzaamhedencommissie niet. 
In de laatste decade van de 20ste eeuw werd de soort ook reeds als 
broedvogel gemeld in de kuststreek, met tot vijf territoria waarvan 
twee broedgevallen in 1993 (Vermeersch 2004). Het ontbrak echter 
telkens aan afdoende documentatie en geen van die gevallen is aan-

vaard door de commissie. Waarnemers moeten zich er van bewust 
zijn dat territoriaal of broedgedrag van Roodmus goed gedocumen-
teerd moet worden, via een beschrijving en/of foto’s of geluidsop-
names. Het wordt sterk aangeraden dit toe te voegen aan de waar-
nemingen. Zo niet dreigt dergelijke informatie verloren te gaan en 
tegelijk ook een goed beeld van het voorkomen van de soort. 

Dwerggors Emberiza pusilla (6, 57, 4/8) 
27 september 2014, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 
19 oktober 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 
19 oktober 2014, Brecht, Groot Schietveld (A), 1 ad. vangst 
5 november 2014, Heusden - Zolder, Terril Lindeman (L), 1 
28 september 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 
13 oktober 2015, Lommel, Kristallijn/Maatheide (L), 1 1kj vangst 
20 oktober 2015, Zeebrugge, Voorhaven (W), 1 
27 oktober 2015, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1 
29 oktober 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 
13 december 2015 - 1 februari 2016, Heuvelland, Kemmelberg - 
Monteberg noord (W), 1
6 december 2015 - 21 maart 2016, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), tot 
2
Met een gecombineerd totaal van 12 aanvaarde gevallen waren 
2014 en 2015 onmiskenbaar succesvolle jaren voor Dwerggors in 
België. Het vorige record van zeven vogels uit 2005 werd gebroken 
in 2015. De soort zit duidelijk in de lift sinds het eerste geval in 1966. 
Het aantal aanvaarde gevallen is sindsdien voortdurend gegroeid, 
en bereikte 20 vogels in de eerste decade van deze eeuw. Het aantal 
voor de huidige, nog lopende decade staat al op 17, dus de positieve 
trend lijkt zich verder door te zetten. 

❱ Roodmus Carpodacus erythrinus. 7 juni 2015, Zwinbosjes, Knokke (W) (Foto Johan Buckens)
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2. Categorie E gevallen 

Dwerggans Anser erythropus 
26 oktober 2014, Brecht, Groot Schietveld (A), 1 
14 december 2014, Gentbrugge, Meersen (O), 1 
10 - 28 januari 2015, IJzervallei en Stalhille (W), 4 2 kj (gemerkte 
vogels, w.o. 1 met satellietzender)  
12 april 2015, Geel, Malesbroek (A), 1
Het geval van vier vogels tezamen op twee locaties op ca. 30 kilome-
ter van elkaar van 10 tot 28 januari 2015 is opmerkelijk, te meer daar 
het ging om vier jonge dieren afkomstig uit een Zweeds herintro-
ductieproject. Eén van de vogels was voorzien van een satellietzen-
der. Het is dankzij die zender dat hun aanwezigheid in België bekend 
werd en de vogels werden pas na enig zoekwerk uiteindelijk ook in 
het veld gezien. De vier Dwergganzen waren afkomstig uit eieren 
die in het wild werden verzameld in de populatie in de Siberische 
toendra. De vogels werden in gevangenschap geboren en opge-
kweekt, en vervolgens in het wild vrijgelaten in Zweden, met als 
doel de wegkwijnende Noord-Scandinavische populatie van nieuw 
bloed te voorzien. Het lijkt opmerkelijk om dergelijke vogels in cate-
gorie E onder te brengen, maar het is nu eenmaal de regel vogels 
die zijn vrijgelaten in het kader van herintroductieprojecten in die 
categorie te plaatsen. 

Roodhalsgans Branta ruficollis 
14 februari - 2 maart 2011, Uitkerke (W), 1 ad. 
11 - 13 mei 2012, Schulen, Schulensbroek (L), 1 
11 - 22 september 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 
5 november 2014, Meetkerke, Lage Moere (W), 1 ad. 
24 december 2014, Watervliet, Schare - Noorddijk (O), 1 
27 december 2014 - 11 januari 2015, Lo-Reninge, Ijzervallei (W), 2 
31 december 2014 - 3 januari 2015, Uitkerke (W), 2 
20 maart 2015 - 20 januari 2016, Schulensbroek, Oosten Strandje 
(L), 1 
10 september 2015, Turnhout, Vennengebied (A), 1 
19 - 20 oktober 2015, Wortel-Kolonie, Zone Noordoost (A), 1 
17 december 2015, Eke, De Tweelingsputten (O), 1
Het aantal gevallen van Roodhalsgans in categorie E is voor 2014 en 
2015 hoger dan het aantal aanvaarde gevallen voor categorie A. Dat 
betekent niet dat alle gevallen in categorie E noodzakelijkerwijze 
betrekking hebben op uit gevangenschap afkomstige exemplaren. 
Sommige gevallen in de lijst zijn vogels waarvan de aan- of afwezig-
heid van pootringen niet kon worden vastgesteld of niet kon wor-
den gecheckt door de waarnemers in het veld. Waarnemers nemen 
vaak niet de moeite om hun waarneming te beschrijven en daarbij 
iets te zeggen over aanwezigheid van ringen. Het BRBC neemt een 
voorzichtige houding aan door die vogels in categorie E onder 
te brengen. Dat is mogelijk onterecht, want zo kunnen ook wilde 
vogels uit de boot vallen. 

Marmereend Marmaronetta angustirostris 
21 - 24 augustus 2015, Berlare, Scheldebroeken (O), 1
Deze Marmereend vertoonde ongewone veerschade in de buitenste 
handpennen van de linkervleugel. Dat werd als een belangrijk nega-
tief element beschouwd voor een soort waarvan gevallen ten noor-
den van de broedgebieden in de regel sceptisch bekeken worden. 
De soort staat nog niet op de Belgische lijst, dus daarom is het nor-
maal dat gevallen nauwkeurig gecheckt worden op onvolkomenhe-
den. 

Buffelkopeend Bucephala albeola 
18 oktober 2009, Oudenaarde, Donkvijver (O), 1 v. 
20 mei 2015, Wavre (BW), 1 v.

Kuifzaagbek Lophodytes cucullatus 
18 februari - 22 maart 2015, Ruien, Centrale - Rietveld & plassen 
(O), 1 v.

Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus 
11 - 13 september 2015, Virelles, Lac (H), 1

Roze Flamingo Phoenicopterus roseus 
3 - 8 maart 2014, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1

Monniksgier Aegypius monachus 
28 mei 2015, Dave (N), 2 and 1 juni 2015, On (Lx), 1
De beide gevallen refereren allicht naar dezelfde twee vogels, en 
ze werden beide fotografische gedocumenteerd. Op de toto van 1 
juni is te zien dat de vogel geringd is aan beide poten, onder meer 
met een kleurring. Er wordt van uit gegaan dat het om dezelfde 
twee vogels gaat die vlak daarvoor in de Franse Lorraine werden 
genoteerd, dichtbij de Belgische grens. Bij die vogels konden de rin-
gen worden afgelezen, waaruit bleek dat ze afkomstig zijn van een 
Frans herintroductieproject. Vogels die geboren zijn in gevangen-
schap en daarna worden vrijgelaten in het wild horen in categorie 
E thuis. De Monniksgier is derhalve nog niet opgenomen op de lijst 
van Belgische vogelsoorten, die bestaat uit de soorten uit de catego-
rieën A en B. Een artikel over deze Belgische gevallen wordt gepland 
in het tijdschrift Aves. 

❱  Zwartkeellijster/Roodkeellijster/Bruine Lijster/Naumann’s Lijster Turdus euno-
mus/naumanni/atrogularis/ruficollis. 5 december 2010 - 17 januari 2011, Loppem 
(W) (Foto Filip De Ruwe)
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Steppearend Aquila nipalensis 
28 mei 2015, On (Lx), 1 imm.
Een gefotografeerde immature Steppearend werd alleen in vlucht 
gezien en kon niet afdoende worden gecheckt op de aanwezigheid 
van ringen of riemen die op een afkomst uit gevangenschap zouden 
kunnen wijzen. Een aantal weken voordien was een Steppearend 
van gelijkaardige leeftijd ontsnapt uit gevangenschap niet ver van 
de plaats van de waarneming. Hoewel Steppearenden een vrij aan-
zienlijke variatie in kleed kunnen vertonen, kon aan de hand van 
de beschikbare foto’s niet worden uitgesloten dat het om dezelfde 
vogel ging. In combinatie met de grote zeldzaamheid van de soort 
in België, werd besloten om de vogel veiligheidshalve in categorie 
E te plaatsen. 

Jufferkraanvogel Anthropoides virgo 
17 - 30 september 2014, Vellereille-Les-Brayeux (H), 1 ad. br. 
21 november 2015, Ambresin (Lg), 1

3. Niet-aanvaarde gevallen

Tenzij anders vermeld worden alle gevallen in de onderstaande lijst 
geacht onvoldoende gedocumenteerd te zijn. 

Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris: 13 januari - 8 
februari 2013, Gent, Kluizendok (O), 1. Dwerggans Anser erythropus: 
23 oktober 2014, Berendrecht (A), 1; 11 november 2014, Aalter, 
Telpost Bellem-Brug (O), 1; 16 - 18 maart 2015, Kieldrecht, Putten 
West (O), 1. Roodhalsgans Branta ruficollis: 31 januari - 1 februari 
2012, Kieldrecht, Putten West (O), 2. Amerikaanse Smient Anas 
americana: 9 april 2012, Zevergem (O), 1 m.; 23 december 2014, 
Diksmuide, De Blankaart (W), 1. Ralreiger Ardeola ralloides: 12 juni 
2015, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 ad. Zwarte Ibis Plegadis 
falcinellus: 13 juli 2014, Zemst, Bos van Aa (VB), 1. Aasgier Neophron 
percnopterus: 17 juni 2015, Lier/Duffel, Beneden Netevallei (A), 1. 
Vale Gier Gyps fulvus: 1 mei 2015, Laeken (Br), 2; 1 mei 2015, 
Tollembeek (VB), 2; 18 juli 2015, Bossuit (W), 19. Slangenarend 
Circaetus gallicus: 5 juni 2014, Maldegem (O), 1; 7 september 
2014, Wetteren (O), 1. Steppekiekendief Circus macrourus: 6 
september 2014, Doel, Doelpolder (O), 1; 14 september 2014, De 
Panne, De Westhoek (W), 1; 4 oktober 2014, Blankenberge (W), 1. 
Arendbuizerd Buteo rufinus: 20 augustus 2014, Kruibeke, Kruibeke 
Polder (O), 1; 23 april 2015, Betekom, Vorsdonkbos (VB), 1. Klein 
Waterhoen Porzana parva: 18 mei 2015, Deux-Acren (H), 1 m. 
Kleinst Waterhoen Porzana pusilla: 26 juni 2013, Oudenaarde (O), 1. 
Poelsnip Gallinago media: 23 april 2015, Kieldrecht, Putten Weiden 
(O), 1. Lachmeeuw Larus atricilla: 10 april 2015, Bredene (W), 1 ad. 
br. Siberische Boompieper Anthus hodgsoni: 15 oktober 2015, Doel, 
Schor van Doel (O), 1. Citroenkwikstaart Motacilla citreola: 14 april 
2014, Schulensbroek, Kleen Meulen (L), 1. Zwartkeellijster Turdus 
atrogularis: 5 december 2010 - 17 januari 2011, Loppem (W), 1 m. 
Siberische Snor Locustella certhiola: 2 oktober 2015, Heist, Oostdam 
- Sterneneiland (W), 1. Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum: 
12 september 2015, Woumen, Spaarbekken (W), 1 2kj; 21 septem-
ber 2015, Houtem (W), 1. Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus: 
22 april 2014, Lanaken (L), 2; 7 mei 2015, Outrelouxhe (Lg), 1. 
Kleine Vliegenvanger Ficedula parva: 1 oktober 2013, Zeebrugge 
, Westdam (W), 1; 11 juli 2014, Avelgem (W), 1. Bonte Kraai Corvus 
corone cornix: 28 december 2014, Sterrebeek (O), 1; 27 juli 2015, Sint-
Pieters-Leeuw (VB), 5. Roodmus Carpodacus erythrinus: 30 mei 2015, 
Noiseux (N), 1. 

Contact BRBC 
Website, voor formulieren en alle informatie:  
http://www.belgianrbc.be/   
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Samenvatting – Summary - Résumé
Dit rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC) behandelt de jaren 2014 en 2015. Het bevat in totaal 302 gevallen van zeldzame 
vogels, verspreid over 81 (onder)soorten. De grote meerderheid van de gevallen heeft betrekking op 2014 en 2015. Een minderheid heeft 
betrekking op eerdere jaren. 239 gevallen zijn aanvaard in categorie A, 26 gevallen in categorie E en 37 gevallen werden niet weerhouden. 
In 2014/2015 werd slechts één nieuwe soort aan de Belgische lijst toegevoegd: Zwartkoprietzanger. Een laattijdige aanvaard geval van een 
Arendbuizerd uit 2012 wordt het eerste geval van de soort voor ons land. Tweede Belgische gevallen waren er voor Kleine Torenvalk en Bonte 
Tapuit, beide al snel na de eerste gevallen van die soorten. Kleine Topper en Steppevorkstaartplevier lieten telkens het vierde geval optekenen. 
Het vijfde geval van Kleine Geelpootruiter was pas het eerste sinds 1998. Vermeldenswaardig waren tevens het eerste geval van Steenarend 
sinds 1988, twee gevallen van Rotskruiper, recordaantallen van Zwarte Ibis (2014), Veldrietzanger (2015) en Roodmus (2015), alsook een twee-
de voorjaarsgeval van Grauwe Fitis. Er waren opmerkelijke influxen van Vale Gier (2015), Poelsnip (2015) en Witkopstaartmees (2015). Hoge 
aantallen werd geregistreerd van Kleine Burgemeester (2015), Siberische Boompieper (2014), Struikrietzanger (2015) en Dwerggors (2014 en 
2015). Nog drie Grote Kruisbekken werden toegevoegd aan het totaal van de influx in de winter 2013-2014. De veel besproken lijster die in 
december 2010 – januari 2011 een tijd verbleef in een tuin te Loppem (W) wordt aanvaard als een hybride Zwartkeellijster/Roodkeellijster/
Bruine Lijster/Naumann’s Lijster. Ten slotte was er een geval van Monniksgier voor categorie E (twee vogels afkomstig van herintroductiepro-
jecten).

Rare birds in Belgium in 2014 and 2015. Report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC)
This 1st report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC), dealing with 2014 and 2015, concerns a total of 302 records of rare birds in Belgium, 
divided into 81 (sub)species. The vast majority refers to 2014 and 2015; a minority to previous years. 239 records have been accepted in category A, 
26 in category E and 37 records have been rejected. In 2014 and 2015 only one species has been added to the Belgian list: Moustached Warbler. A 
belated accepted record of Long-legged Buzzard of 2012 was the first for Belgium. There were two second occurrences in Belgium for Lesser Kestrel 
and Pied Wheatear, both soon after the first records. Lesser Scaup and Black-winged Pratincole both had a fourth record noted. The fifth case of Lesser 
Yellowlegs was the first since 1998. Noteworthy were also the first record of Golden Eagle since 1988, two records of Wallcreeper, record numbers of 
Glossy Ibis (2014), Paddyfield Warbler (2015) and Common Rosefinch (2015) and a second spring record of Greenish Warbler. There were remarkable 
influxes of Griffon Vulture (2015), Great Snipe (2015) and White-headed Long-tailed Tit (2015). High numbers were noted for Iceland Gull (2015), 
Olive-backed Pipit (2014), Blyth’s Reed Warbler (2015) and Little Bunting (2014 & 2015). Three records of Parrot Crossbill were added to the influx of 
winter 2013-2014. The famous thrush that was present in a garden at Loppem (W) in December 2010- January 2011 was accepted as a hybrid Dark-
throated Thrush/ Red- throated Thrush/ Dusky Thrush/ Naumann’s Thrush. There was also a record of Cinereous Vulture for category E (two birds 
from reintroduction schemes).

Oiseaux rares en Belgique en 2014/2015.Rapport du Belgian Rare Birds Committee (BRBC)
Ce rapport du Belgian Rare Birds Committee (BRBC) traite les années 2014 et 2015. Il contient au total 302 cas d’oiseaux rares,  répartis sur 81 (sous-)
espèces. La majorité des cas concernent les années 2014 et 2015, une minorité les années précédentes. 239 cas ont été acceptés en catégorie A, 26 en 
catégorie E et 37 n’ont pas été retenus. En 2014/2015 une seule espèce a été ajoutée à la liste belge: la Lusciniole à moustaches. Une  homologation   
tardive de 2012, la Buse féroce constitue la première observation de cette espèce en Belgique. Ensuite, nous notons deux cas de Faucon crécerellette 
et de Traquet oreillard, suivant de près les premières observations de ces espèces. Pour la Fuligule à tête noire et la Glaréole à ailes noires nous avons 
noté la quatrième observation. Le Chevalier à pattes jaunes s’est montré pour la cinquième fois depuis 1998. La première observation d’un Aigle royal 
depuis 1988, deux cas de Tichodrome échelette, des records pour l’Ibis falcinelle (2014), la Rousserolle isabelle (2015) et le Roselin cramoisi (2015), 
ainsi que l’observation printanière d’un Pouillot verdâtre, valent la peine d’être mentionnés. Il y a eu des afflux significatifs  de Vautour fauve (2015), 
de Bécassine double (2015) et de Mésange à longue queue (caudatus) (2015). On a enregistré des nombres importants de Goélands à ailes blanches 
(2015), de Pipit à dos d’olive (2014), de Rousserole des buissons (2015) et de Bruant nain (2014 et 2015). Trois Beccroisés perroquets ont été ajoutés au 
total de l’afflux de l’hiver 2013-2014. La grive tant commentée, qui a séjourné en décembre 2010 – janvier 2011 dans un jardin à Loppem (W) a été 
acceptée comme hybride Grive à gorge noire/Grive à gorge rousse/Grive à ailes rousses/Grive de Naumann. Finalement il y a eu le cas d’un Vautour 
moine pour la catégorie E (deux individus issus d’un projet de réintroduction).
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