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Schaarse vogels najaar 2016
❱ Simon Feys

Op 16 sep pleisterde de eerste Wilde Zwaan Cygnus cygnus van het 
najaar bij Eisden. De grootste groep bestond uit 10 vogels die op 
30 nov bij Neerpelt werden waargenomen. Een mooie groep van 
11 Krooneenden Netta rufina zat op 26 nov bij Kessenich. Tijdens 
de hele periode werden maar 3 Witoogeenden Aythya nyroca 
gemeld. Naast enkele langsvliegende IJseenden Clangula hyema-
lis, werden ook solitaire pleisteraars genoteerd bij Roksem en op 
Antwerpen-Linkeroever. In Oostende waren eind november zelfs 5 
vogels aanwezig; een grote groep naar Vlaamse normen. In de eer-
ste helft van november trokken verschillende Parelduikers Gavia 
arctica langs de kust. Een pleisterende vogel zat van 13 t.e.m. 25 
nov bij Sint-Joris. Op 4 en 5 nov trokken resp.1 en 2 IJsduikers G. 
immer langs De Panne. De enige Vale Pijlstormvogel Puffinus mau-
retanicus van deze periode vloog op 30 sep langs Oostende. 4 sep 
en 2 en 19 okt bleken goede dagen om Grauwe Pijlstormvogels 
Ardenna grisea waar te nemen, toen werden lokale maxima geteld 
van resp. 24, 20 en 38 langsvliegende vogels. Op slechts 4 dagen 
werden Vale Stormvogeltjes Oceanodroma leucorhoa waargeno-
men, het dagmaximum betrof 6 vogels op 2 okt langs De Panne. 
Roodhalsfuten Podiceps grisegena werden waargenomen te Doel, 
Hofstade en Oostende. Op deze laatste locatie werden een tijdje 
2 vogels waargenomen. In Tienen werd de Kuifduiker P. auritus 
voor het laatst waargenomen op 4 sep. Aan de kust werd de soort 

gemeld vanaf 4 locaties, in het binnenland werd de soort gezien bij 
Oud-Heverlee op 22 okt, en in Rumst op 15 nov. De laatste Zwarte 
Ooievaars Ciconia nigra werden opgemerkt op 5 okt, de grootste 
groep bedroeg 8 vogels die op 15 sep over Landschap De Liereman 
vlogen. De laatste wegtrekkende Woudaapjes Ixobrychus minutus 
werden op 22 okt gezien bij Kuringen. Kwakken Nycticorax nyc-
ticorax werden nog van een tiental locaties gemeld. Koereigers 
Bubulcus ibis bleven goed vertegenwoordigd met vooral in de 
IJzervallei regelmatig een mooie groep; op 28 okt werden daar 
maar liefst 23 vogels geteld. Met dergelijke aantallen lijken nieuwe 
broedgevallen niet lang uit te blijven. Over Roosdaal vloog op 11 
okt de laatste Purperreiger Ardea purpurea van het najaar. Naast 
verschillende waarnemingen aan de kust, werden ook in het bin-
nenland 2 Kuifaalscholvers Phalacrocorax aristotelis waargeno-
men: op 12 sep landde een vogel in een tuin in Bonheiden en op 
27 okt was een vogel aanwezig te Dilsen-Stokkem. Nog de hele 
periode werden regelmatig overvliegende Rode Wouwen Milvus 
milvus doorgegeven en er trokken nog een 10-tal Zwarte Wouwen 
M. migrans over, de laatste daarvan op 4 okt. Zeearend Haliaeetus 
albicilla is sinds enkele jaren niet meer zo’n grote zeldzaamheid, en 
ook dit najaar werd de soort gemeld uit 7 gebieden. Opvallend was 
wel dat er tijdens de hele maand november geen enkele melding 
was. Een Slangenarend Circaetus gallicus werd op 15 sep waar-

❱ Hop Upupa epops. 20 november 2016. Zulte (W) (Foto: Marc Van Daele)
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genomen op het Klein Schietveld bij Brasschaat. Net zoals de laat-
ste jaren waren er ook nu weer verschillende waarnemingen van 
Steppekiekendief Circus macrourus, met als meest opvallende de 
ringvangst van een eerstejaars vogel te Semmerzake op 22 okt. Er 
werden nog 7 Grauwe Kiekendieven C. pygargus gezien, de laatste 
van het najaar vloog op 16 okt over Kooigem. Met een 15-tal waar-
nemingen was het - naar recente normen - een vrij normaal najaar 
voor Ruigpootbuizerd Buteo lagopus. Roodpootvalken Falco 
vespertinus werden op 9 sep gezien in Hoboken, op 10 sep pleis-
terden 2 vogels te Brecht-Groot Schietveld, en op 17 sep vloog de 
laatste vogel over de telpost van Baaigemkouter. Op 26 sep werd 
een Kwartelkoning Crex crex waargenomen in Grobbendonk. Het 
laatste Porseleinhoen Porzana porzana foerageerde op 15 okt 
bij Avelgem. In september werden 3 groepjes Kraanvogels Grus 
grus waargenomen, spectaculaire najaarstrek van deze soort bleef 
dit najaar uit in Vlaanderen. Vanaf 21 okt verbleef een eerstejaars 
Steltkluut Himantopus himantopus te Rotem-Bichterweerd, deze 
vogel bleef daar de rest van de periode (en ook erna) nog aanwe-
zig. Op 25 sep vloog de laatste Morinelplevier Charadrius morinel-
lus van het najaar over Zeebrugge-Voorhaven. Er werden een 7-tal 
Rosse Franjepoten Phalaropus  fulicarius gemeld, de meeste hier-
van vlogen langs de zeetrektelpost van De Panne. Op 29 en 30 nov 
pleisterde een vogel bij Rumst. Op 4 dagen werden langstrekkende 
Vorkstaartmeeuwen Xema sabini waargenomen. Een eerstejaars 
Grote Burgemeester Larus hyperboreus pleisterde op 6 nov op het 
strand van Middelkerke. Van 7 t.e.m. 9 okt was een Witwangstern 
Chlidonias hybrida aanwezig bij Ieper. Verspreid over het najaar 
werden langstrekkende Middelste Jagers Stercorarius pomarinus 
waargenomen, de hoogste aantallen werden geteld op 19 okt (23 
vogels langs Middelkerke) en op 2 nov (29 vogels langs De Panne). 
Er waren verschillende waarnemingen van langstrekkende Kleinste 
Jagers S. longicaudus, met een dagmaximum van 4 vogels langs 
De Panne op 2 okt. In het binnenland werd op 6 sep een vogel 
waargenomen bij Kessenich. Tussen 2 en 8 nov was er een zwak-
ke influx van Kleine Alken Alle alle, met waarnemingen langs de 
hele kustlijn. Op 6 nov vloog een Papegaaiduiker Fratercula arc-
tica langs Middelkerke. Een late Bijeneter Merops apiaster trok op 
27 sep nog over Tienen. Er werden 5 Hoppen Upupa epops waar-
genomen, klassiek bij deze soort is dat de meeste waarnemingen 
enkel weggelegd zijn voor de ontdekkers. Een vogel die op 16 nov 
werd ontdekt te Zulte echter bleef daar aanwezig t.e.m. 24 nov en 
kon op veel belangstelling rekenen. De laatste Draaihals Jynx tor-
quilla van het najaar zat op 4 okt te Hechtel-Eksel. Op 23 sep ver-

scheen de eerste Klapekster Lanius excubitor van het najaar op 
de Kalmthoutse Heide. Vanaf 21 okt werden over heel Vlaanderen 
groepjes Pestvogels Bombycilla garrulus waargenomen, met de 
hoogste aantallen tussen 3 en 8 nov. De grootste groep bedroeg 37 
vogels die op 4 nov in zuidwestelijke richting over De Panne vlogen. 
Buidelmezen Remiz pendulinus werden verspreid over Vlaanderen 
gezien en gehoord, het grootste groepje betrof 6 vogels op 25 okt 
in Kallo. Kuifleeuweriken Galerida cristata werden gemeld uit 16 
verschillende kilometerhokken, naast de traditionele gebieden aan 
de Westkust waren er ook meldingen uit de omgeving van Bredene, 
Zeebrugge en Knokke. Het was een uitstekend najaar voor Pallas’ 
Boszanger Phylloscopus proregulus, met verspreid langs de kust 
maar liefst 12 verschillende vogels tussen 9 okt en 12 nov. De eerste 
Bladkoning P. inornata zat op 13 sep in Heist: 
het begin van wat wellicht het beste najaar ooit was voor de soort. 
Er zijn meldingen uit ongeveer 140 kilometerhokken. Er was nog 
slechts één melding van Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus, 
op 3 sep te Bree. Van de 4 meldingen van Snor Locustella luscinioides 
waren er 3 ringvangsten, de laatste daarvan op 11 september. Op 5 
sep werd de enige Waterrietzanger A. paludicola van de periode 
waargenomen te Lier-Anderstad maar er waren talrijke ringvang-
sten waarbij De Kuifeend in Antwerpen alweer de kroon spande. 
Met ééndagswaarnemingen in Doel en Wenduine is het duidelijk 
dat Graszanger Cisticola juncidis nog lang niet hersteld is van enkele 
koudere winters. In september werden nog 4 Sperwergrasmussen 
Sylvia nisoria waargenomen. Op 11 okt werd nog een late vogel 
ontdekt te Heist-Sashul, deze bleef daar ter plaatse tot 19 nov en 
is daarmee de langst pleisterende en de laatste ooit in Vlaanderen. 
Grote Piepers Anthus richardi werden gemeld van een 30-tal loca-
ties, de laatste daarvan op 27 nov. De laatste Duinpieper A. cam-
pestris vloog op 29 okt over Oostende. Er waren een 40-tal waar-
nemingen van Roodkeelpiepers A. cervinus, de laatste vloog op 1 
nov nog over Blankenberge. Tijdens de maand september werden in 
totaal 24 Ortolanen Emberiza hortulana doorgegeven, een vrij hoog 
aantal vergeleken met de afgelopen jaren. De eerste Sneeuwgors 
Plectrophenax nivalis van het najaar vloog op 10 okt over het Groot 
Schietveld bij Brecht. Naast waarnemingen op klassieke locaties 
aan de kust waren er ook verschillende binnenlandwaarnemingen, 
met als uitschieter de 3 vogels die op 12 nov over de telpost van 
Averbode vlogen.

Simon Feys, simonfeys@yahoo.com

❱ Koereiger Bubulcus ibis. 31 oktober2016. Bourgoyen, Gent (O) (Foto: Jo Depauw)❱ Sperwergrasmus Sylvia nisoria eerste winter. 11 november 2016. Heist,  
De Sashul (W) (Foto: Filip De Ruwe)
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