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Schaarse vogels voorjaar 2016
❱ Simon Feys

Op 14 maa werd nog een groep van 17 Wilde Zwanen Cygnus cyg-
nus waargenomen bij Herk-de-Stad. Krooneenden Netta rufina 
waren de hele periode aanwezig, met als maximum 4 vogels zowel 
bij Brugge als bij Antwerpen. Zowel in Neerijse als in Lanaken zat 
een koppel Witoogeenden Aythya nyroca, solitaire vogels wer-
den gemeld van nog 7 andere locaties. Van 6 maa t.e.m. 3 apr ver-
bleef een Parelduiker Gavia arctica in de Bichterweerd in Rotem. 
Roodhalsfuten Podiceps grisegena werden waargenomen te 
Bree, Lier, Neerijse, Oelegem, Rotem en Zeebrugge. Er werden 2 
Kuifduikers Podiceps auritus waargenomen: op 16 apr bij Beveren 
en vanaf 3 mei op de Bezinkingsputten bij Tienen. Deze laatste vogel 
bleef de hele periode aanwezig. De eerste Zwarte Ooievaar Ciconia 
nigra trok op 27 maa over de Bazelse Polder. Het grootste groepje 
betrof 3 vogels over Peer op 8 jun. De eerste Woudaap Ixobrychus 
minutus zat op 11 apr in het Groot Broek te Sint-Agatha-Rode. Het 
hoogste aantal Koereigers Bubulcus ibis was de groep van 11 vogels 
die nagenoeg de hele periode door West-Vlaanderen zwierf, deze 
vogels werden zowel waargenomen in de IJzervallei als in de buurt 
van Meetkerke. Met dergelijke aantallen tijdens het broedseizoen 
lijken nieuwe broedgevallen niet veraf. Het hoogste dagtotaal van 
Purperreigers Ardea purpurea bedroeg 25 vogels op 11 apr over De 
Fonteintjes in Zeebrugge. Het hoogste aantal Rode Wouwen Milvus 

milvus dat op één dag op één locatie werd waargenomen bedroeg 
7 vogels op 9 maa over Lommel-Kristallijn. Zowel in Antwerpen 
als in Limburg (mond. med. Jan Gabriëls) kwam de soort tot broe-
den. De eerste Zwarte Wouw Milvus migrans vloog op 24 maa over 
Weelde. Het dagmaximum bedroeg 11 vogels op 7 mei over Wintam. 
Er werden op een 10-tal locaties Zeearenden Haliaeetus albicilla 
waargenomen, waaronder een vogel die enkele dagen pleisterde 
in de omgeving van De Blankaart bij Diksmuide. Slangenarenden 
Circaetus gallicus werden gezien op 7 locaties, enkel op het Groot 
Schietveld te Brecht pleisterde een vogel meerdere dagen. Er werden 
6 overvliegende Steppekiekendieven Circus macrourus waargeno-
men. Opmerkelijk was een gezenderde vogel uit Finland die over 
Vlaanderen trok, deze vogel werd niet visueel waargenomen, maar 
de gevolgde route richting broedgebied kon achteraf online geraad-
pleegd worden. Hij vloog in een strak tempo noordoost, ongeveer 
over de lijn Geraardsbergen–Rumst. De eerste Grauwe Kiekendief 
Circus pygargus trok op 10 apr over het Groot Broek te Sint-Agatha-
Rode. De meeste waarnemingen waren van overvliegende vogels 
maar op enkele locaties bleven vogels langer ter plaatse. Het was 
een goed voorjaar om Roodpootvalken Falco vespertinus waar te 
nemen, verspreid over Vlaanderen werden vogels gezien. Zoals zo 
vaak bij deze soort bleek Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide 

❱ Roodpootvalk Falco vespertinus, tweede kalenderjaars mannetje. 18 mei 2016. Stappersven, Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide (A) (Foto: Hugo De Bruycker)

opmerkelijk vogelnieuws
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de beste locatie. Daar werden van 9 t.e.m. 29 mei vogels waargeno-
men met als maximum 4 op 19 mei. Een vogel met kenmerken van 
Toendraslechtvalk Falco peregrinus calidus werd op 15 apr gezien te 
Doel-Prosperpolder. Kwartelkoningen Crex crex ‘raspten’ dit jaar op 
6 locaties. De laatste Kraanvogels Grus grus van het voorjaar (een 
groepje van 6) vlogen op 19 mei over de IJzervallei bij Diksmuide. 
Net zoals Porseleinhoenen Porzana porzana (zie kadertekst) wer-
den ook veel Steltkluten Himantopus himantopus aangetrokken 
door de vele gebieden die er vochtig bij lagen. De grootste groep 
betrof 13 ex. op 16 mei in de IJzervallei. Op minstens 2 locaties was 

❱ Roodkeelpieper Anthus cervinus adult zomerkleed. 18 mei 2016. Gent-Kluizendok (O) (Foto: Davy Bosman)

er een broedpoging, maar door de hevige regens gingen de mees-
te nesten verloren, zo liepen alleen al in de IJzervallei minstens 10 
nesten onder. Morinelplevieren Charadrius morinellus werden 
tussen 21 apr en 21 mei gemeld van 8 locaties, het hoogste aantal 
betrof 4 ex. over Oostende op 5 mei. Met 4 waarnemingen was het 
een behoorlijk voorjaar voor Poelruiter Tringa stagnatilis: op 19 apr 
te Gent-Kluizendok, op 3 mei te Kieldrecht-Putten-West, op 6 mei 
te Mannekensvere-Puidebroeken en op 9 mei te Meetkerke-Lage 
Moere. Op 15 jun zwom een Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius 
rond in de Dendermeersen te Denderleeuw. De enige 2 Lachsterns 
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Het natte voorjaar bleek uitstekend te zijn om kleine ralletjes zoals 
het Porseleinhoen Porzana porzana aan te treffen tijdens een 
zomerse avondwandeling of fietstocht. De kenmerkende zweep-
slag-roep, een fel ‘hwiiieet’, was dit jaar op uitzonderlijk veel plaat-
sen te horen. Opvallend was ook dat de piek vooral in juli viel, waar 
dit doorgaans in mei is. De late en overvloedige regenval heeft 
daar ongetwijfeld alles mee te maken. Het hoge aantal vogels 
dit jaar komt duidelijk naar voor in onderstaande figuur, waarbij 
het aantal 5km²-hokken wordt weergegeven waarin de soort per 
jaar werd gemeld tijdens de maanden april–juli. Uiteraard zijn dit 
slechts indicatieve cijfers die bijvoorbeeld geen rekening hou-
den met zoekinspanning, maar ze geven toch aan dat er dit jaar 
behoorlijk meer Porseleinhoenen aanwezig waren dan de voor-
bije jaren. Hun late verschijning en het daarna snel uitdrogen van 
de verschillende gebieden kan er evenwel op wijzen dat er zeker 
niet in al die gebieden ook daadwerkelijk werd gebroed.

❱  Figuur 1. Aantal 5km²-hokken waarin Porseleinhoenen Porzana porzana 
werden gemeld tijdens de maanden april-juni.
❱  Figure 1. Number of 5 km² - squares with reports of Spotted Crake Porzana 
 porzana in April-June.
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Gelochelidon nilotica van de periode vlogen op 1 mei om 8u56 
langs Oostduinkerke, en wellicht dezelfde vogels werden om 11u16 
onderschept te Zeebrugge.

In totaal werden 13 Reuzensterns Hydroprogne caspia waarge-
nomen, 5 hiervan vlogen op 11 apr solitair langs de trektelpost 
Zeebrugge-De Fonteintjes. Witwangsterns Chlidonias hybridus wer-
den waargenomen te Zoutleeuw op 6 mei (5), Kalkense Meersen op 
8 mei, Kieldrecht op 10 mei, Rotem op 12 mei, Wintam op 24 mei, 
Harelbeke op 25 mei, Zwijndrecht op 27 mei (2), Bredene op 31 mei, 
en Neerijse op 4 jun (2). Witvleugelsterns Chlidonias leucopterus 
waren zoals gewoonlijk iets schaarser met waarnemingen op 25 
apr te Zeebrugge, op 7 en 8 mei te Rotem (2), op 9 mei te Tienen 
(2) en Kieldrecht, en op 19 mei te Doel. Bijeneters Merops apiaster 

waren niet zo talrijk aanwezig als afgelopen jaar of ze kwamen ner-
gens tot broeden. De eerste vogel werd op 6 mei waargenomen te 
Rotem-Bichterweerd, in totaal kwamen er waarnemingen van 16 
locaties. De grootste groep bedroeg 14 ex. die op 22 mei over het 
Groot Schietveld te Brecht trokken. De eerste Hop Upupa epops ver-
scheen op 5 apr en in totaal werden 14 ex. waargenomen. De eer-
ste Draaihals Jynx torquilla van het voorjaar werd op 11 apr gezien 
te Antwerpen-Schoonselhof. De laatste Klapekster Lanus excu-
bitor zat op 18 apr te Genk-De Maten. In Limburg waren er op een 
3-tal locaties waarnemingen van Raaf Corvus corax. Een Pestvogel 
Bombycilla garrulus vloog op 9 maa over Lummen. De laatste over-
winterende Buidelmees Remiz pendulinus uit het Gentse werd waar-
genomen t.e.m. 25 maa. Daarnaast kwamen er waarnemingen van 
14 locaties, waarbij het steeds om één of twee vogels ging. De eerste 
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus zong op 24 apr te Kallo-
Steenland en de eerste Snor Locustella luscinioides op 27 maa te Lier-
Anderstad. Graszangers Cisticola juncidis herstelden zich ook dit 
jaar niet na hun recente crash, er was afgelopen voorjaar slechts één 
waarneming: een zingende vogel op 12 mei op het Paardenschor 
bij Doel. In maart werd er weer een zingende Taigaboomkruiper 
Certhia familiaris waargenomen in het Munsterbos bij Bilzen en ook 
in Voeren en bij Dilsen werden vogels waargenomen. Tussen 17 maa 
en 6 mei werden 9 Grote Piepers Anthus richardi geteld. Er werden 
slechts een 15-tal Duinpiepers Anthus campestris genoteerd, de 
eerste zat op 7 apr te Lommel-Kristallijn. Tussen 22 apr en 18 mei 
werden van 8 locaties Roodkeelpiepers Anthus cervinus gemeld. 
Er werden maar 9 Ortolanen Emberiza hortulana waargenomen, de 
meeste overvliegend over trektelposten.

Simon Feys, simonfeys@yahoo.com

Kuifleeuweriken Galerida cristata hielden stand in hun laatste 
bastions aan de Westkust, met zelfs waarnemingen in Raversijde 
en Oostende. Opmerkelijk was ook de waarneming van een 
vogel op een akker bij Kooigem op 18 apr. Enkele weken na deze 
waarneming volgde een nog grotere verrassing toen een paar-
tje opdook bij een bouwwerf in Kuurne. Al snel bleken de vogels 
territoriaal en werd nestmateriaal verzameld, wat uiteindelijk 
resulteerde in een geslaagd broedgeval met minstens 1 uitge-
vlogen jong! Dit betreft het eerste geslaagde broedgeval in het 
binnenland sinds vele jaren. In Nederland waren er dit jaar voor 
het eerst geen vaste plaatsen meer waar deze soort verblijft. Op 
7 mei 2015 gebeurde de laatste waarneming op de tot vorig jaar 
enige vaste stek in ’s-Hertogenbosch.
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