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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 2016 behandelt. Het bevat ook gevallen van eerdere jaren 
die nog niet eerder werden gepubliceerd. Over sommige gevallen 
uit 2016 is nog geen beslissing genomen, die zullen behandeld wor-
den in een volgend rapport. 

Het BRBC is de zeldzaamhedencommissie voor 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 afzonderlijk van elkaar en publiceerden ze elk hun 
eigen rapporten, waarvan de inhoud weliswaar grotendeels over-
lapte. Deze situatie werd niet ideaal 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 dan worden 
gevallen van zeldzame vogelsoorten en -ondersoorten door één 
enkele commissie behandeld. 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 www.waar-
nemingen.be, een online database waarin waarnemers vlot hun 
waarnemingen kunnen invoeren, vergezeld van alle mogelijke docu-
mentatie. Nog niet zo lang geleden ging het er heel anders aan toe. 
Waarnemingen van zeldzame vogels waren niet op eenvoudige 
wijze voor iedereen beschikbaar, en het kon lang duren vooraleer 
gevallen van zeldzame vogels ruim bekend waren bij de hele voge-
laarswereld. Het duurde maanden of zelfs jaren vooraleer gevallen 
en rapporten gepubliceerd werden. Het verzamelen van gevallen 
van zeldzame vogels en van informatie over die gevallen was een 
zware taak voor de toenmalige zeldzaamhedencommissie. Er was 
een veel grotere afhankelijkheid van de medewerking van waarne-
mers om hun gevallen specifiek te documenteren bij de commissie. 

❱ Witkopgors Emberiza leucocephalos. 31 december 2016. Widooie (Foto: Filip De Ruwe)

Zeldzame vogels in België in 2016
Rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

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

rapport
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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: namen van deelgemeenten wor-
den gebruikt indien mogelijk. 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 tijden, 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 (Lx) Luxemburg
(Br)  Brussel Hoofdstedelijk Gewest (N) Namen
(BW) Waals Brabant (O) Oost-Vlaanderen
(H) Henegouwen (VB) Vlaams Brabant
(L) Limburg (W) West-Vlaanderen 
(Lg) Luik

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 

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 geraadpleegd 
op de BRBC-website: http://www.belgianrbc.be.   

Hoe een 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 www.waarnemingen.be (van BRBC-soorten 
is in je geopende waarneming een formulier te downloaden in het 
rechtse menu). Het is belangrijk om alle beschikbare informatie toe 
te voegen, zoals een beschrijving en, indien mogelijk, foto’s, schet-
sen, geluidsopnames of elke andere bron van informatie die de 
leden van het BRBC kan helpen bij het zo vlot en zo objectief moge-
lijk beoordelen van het geval. Een beschrijving is steeds waardevol, 
ook als er foto’s of geluidsopnames beschikbaar zijn. 

Om het overzicht van zeldzame soorten zo volledig mogelijk te 
maken, zoekt het BRBC actief naar waarnemingen van die soorten 
in www.waarnemingen.be. De omwenteling in het verzamelen van 
vogelwaarnemingen die is teweeg gebracht door deze databank, 
dwong het BRBC ertoe om zijn werkwijze inzake het verzamelen van 
gevallen sterk aan te passen. Vroeger was het aan de waarnemers 
om zelf actief hun geval in te dienen bij de zeldzaamhedencommis-
sie, voorzien van de nodige overtuigingselementen. Nu ligt de actie-
ve 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. 

Dankwoord
In de eerste plaats wil het BRBC dank zeggen aan 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.  
Niet in het minst willen we ook alle waarnemers bedanken die op 
één of andere wijze hun gevallen van zeldzame vogels ter beschik-
king stelden. 

BRBC-leden
De volgende personen zijn lid van het BRBC en hebben gevallen 
uit dit rapport beoordeeld, in alfabetische volgorde: Peter Collaerts, 
Miguel Demeulemeester, Joris Elst, Wouter Faveyts, Robin Gailly, 
Tom Goossens, Raphaël Lebrun, Pierre Loly, Laurent Raty en Frédéric 
Vanhove. 
In 2016 mochten we Robin Gailly verwelkomen als nieuw lid. 
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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 1950-2015;
3) Aantal aanvaarde individuen in 2016.

De drie cijfers achter de soortnaam worden beschouwd als accuraat 
op het moment van publicatie van dit rapport. Het is echter moge-
lijk dat op een later tijdstip, na de publicatie, 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. In enkele gevallen wordt in plaats van een cijfer een 
ander teken weergegeven: ‘/’ betekent dat de soort in dat jaar niet 
(meer) gehomologeerd moest worden; ‘-‘ betekent dat de soort in de 
betrokken periode is vastgesteld, maar dat het exacte cijfer op het 
ogenblik van schrijven onvolledig bekend is. Dat laatste is met name 
het geval voor soorten met veel oude gevallen (pre 1950). 

Systematische lijst
1) Aanvaarde gevallen

Dwerggans Anser erythropus (1,165,3)
29 januari - 7 februari, De Hees, Sint-Lenaarts (A), 1 ad.
7 - 8 februari, Woumen (W), 1 ad.
25 - 27 november, De Wezelse Heide, Wuustwezel (A), 1 ad.

Roodhalsgans Branta ruficollis (1,85,6)
2 - 16 januari, IJzervallei, Reninge en Merkem (W), 1
19 januari, Prosperpolder, Kieldrecht (O), 1
21 - 22 januari, Uitkerke (W), 2

23 november - 4 december, Uiterwaarden, Aldeneik (L), 1
25 november - 20 januari 2017, IJzervallei, Lo-Reninge (W), 1 

Kuhls Pijlstormvogel/Kaapverdische Pijlstormvogel Calonectris 
diomedea/edwardsii
9 oktober, De Panne (W), 1 (D. Gregoire)
De vogel werd niet goed genoeg gezien om de determinatie tot op 
soortniveau vast te stellen. De vroegere soort Kuhls Pijlstormvogel 
is sinds een aantal jaren in twee soorten gesplitst die in het veld erg 
lastig te onderscheiden kunnen zijn. Er zijn 29 aanvaarde gevallen 
van Kuhls Pijlstormvogel voor België tot en met 2014. Een aantal 
gevallen dateert van voor de splitsing. De meest gevallen hebben 
betrekking op exemplaren die ver over zee langsvliegen. Precieze 
soortbepaling is daarbij erg lastig of zelfs onmogelijk. Een herzie-
ning van de oude gevallen vanuit dit oogpunt is aangewezen. 

Dwergaalscholver Phalacrocorax pygmeus (0,3,1)
18 september - 25 oktober, IJzervallei, De Blankaart, Woumen (W), 
1 1kj
Ondanks een duidelijke toename in Zuidoost-Europa, die aanlei-
ding geeft tot een vrij regelmatig voorkomen in Centraal-Europa 
(Lawicki et al. 2012), blijft Dwergaalscholver een grote zeldzaamheid 
in Noordwest-Europa. Zo ook in België. Het geval in 2016 was pas 
het vierde aanvaarde geval. De vogel bleef meer dan een maand ter 
plekke en kon door veel waarnemers bewonderd worden. 

Ralreiger Ardeola ralloides (4,42,8)
5 juni - 24 augustus, Marais d’Harchies, Harchies (H), tot 2 ad., 
 inclusief nestbouw
14 juni, Molsbroek, Lokeren (O), 1 ad. 
22 - 25 juni, Rangeerstation Antwerpen-Noord - Grote Kreek, 
Antwerpen (A), 1 ad. br.

❱ Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus. 15 oktober 2016. Woumen, De Blankaart (Foto: Johan Seys)
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25 Juni, De Blankaart, Woumen (W), 1 ad. br.
30 Juni - 4 juli, Bourgoyen, Gent (O), 1 ad. br.
17 juli - 5 augustus, Bazelse Polder, Bazel (O), 1 ad. br.
7 september - 20 oktober, Marais d’Harchies, Harchies (H), 1 1kj
Een recordjaar met maar liefst acht aanvaarde vogels. Meer nog: twee 
van die vogels gingen zelfs over tot nestbouw in de gemengde rei-
gerkolonie van de moerassen van Harchies (H) (A. Malengreau in litt.). 
Hoewel de kolonie goed onderzocht werd, waren er geen aanwijzin-
gen dat het tot een succesvol broedgeval is gekomen. Opmerkelijk 
was wel dat er in het najaar in hetzelfde gebied een juveniele Ralreiger 
opdook. Mogelijk wijst dit er op dat er uiteindelijk net over de grens 
in Frankrijk werd gebroed. Gelet op de late datum van 7 september 
waarop de vogel voor het eerst werd gezien bestaat echter ook de 
mogelijkheid dat het ging om een exemplaar uit de zuidelijke, regel-
matig bezette broedgebieden, dat na het broedseizoen noordwaarts 
is getrokken. Dergelijk gedrag wordt ook vastgesteld bij andere zui-
delijke reigersoorten als Kleine Zilverreiger Egretta garzetta en Kwak 
Nycticorax nycticorax. De juveniele vogel bleef tot laat in de herfst 
ter plekke; het betrof met voorsprong het laatste geval voor België. 
Voor dit geval waren er geen aanvaarde gevallen van Ralreiger voor 
de maanden september of oktober. De soort is sinds de eeuwwis-
seling in opmars in ons land. Er zijn geen historische broedgevallen 
bekend voor België, in tegenstelling tot Nederland. Bij onze noorder-
buren wordt vermoed dat de soort broedde tot ongeveer 1860 (van 
den Berg & Bosman 1999). In de periode 1970-1990 ging de Europese 
populatie sterk achteruit, in overeenstemming met een reeks droge 
winters in de winterkwartieren in de Afrikaanse Sahel. De populatie 
groeit weer sinds het einde van de 20ste eeuw (Zwarts et al. 2009). 
De Franse populatie groeide van 106 paren in 1989 tot 576 paren in 
2007, met nog verdere groei in latere jaren (in de Camargue alleen al 
605 paren in 2014). De meest noordelijke broedplaats, bezet door 1-2 
paren sinds 2011, is niet zo ver van de Belgische grens bij het beken-

de Lac du Der-Chantecoq in het departement Marne (Caupenne & 
Kayser 2015). Een census van de Spaanse populatie in 2011 leverde 
een resultaat op van 2.076 paren, een opvallende stijging van de 850-
1.100 paren die waren vastgesteld in 2003 (De Juana & Garcia 2015). 
Zal de Ralreiger het pad volgen van andere zuidelijke reigersoorten 
en Zwarte Ibis die de voorbije jaren een opmerkelijke noordwaartse 
uitbreiding hebben gekend in Europa? 

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (72,81,11)
10 december 2015, Het Vinne , Zoutleeuw (VB), 1
18 januari, IJzerbroeken, Merkem (W), 1
27 januari - 7 februari, Marais d’Harchies, Harchies (H), 1
1 april, Kluizendok, Gent (O), 1
18 april - 25 mei, Prosperpolder Noord, Doel (O) and Kallo (O), 1. 
Beschouwd als dezelfde rondzwervende vogel. 
4 mei, Westerplas, Sint-Martens-Latem (O), 1
6 mei, Kalken (O), 1, met wetenschappelijke ring. 
27 - 28 juni, Kleine Netevallei, Nijlen (A), 1
8 - 14 juli, Beveren-Stavele (W), 1
23 - 31 augustus, Décanteurs, Genappe (BW), 1
29 september, Herentals (A), 1 
Met elf aanvaarde gevallen is 2016 het tweede beste jaar ooit, na 
2014. Zwarte Ibis behoudt zijn recent verkregen nieuwe status van 
regelmatige zeldzaamheid. Vaak gaat het om exemplaren die vlot 
pendelen tussen verschillende locaties. Dat maakt het moeilijk om 
dubbeltellingen te vermijden en om vast te stellen over hoeveel 
vogels het precies gaat. 

Grijze Wouw Elanus caeruleus (0,17,5)
14 - 15 april, Lummen (L), 1 ad.
25 april, Langemeersen, Petegem (O), 1
24 mei - 1 juli, Mosselgoren, Geel (A), 1 2kj

❱ Grijze Wouw Elanus caeruleus. 19 juni 2016. Geel (Foto: Rudy Aeschlimann)
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12 augustus, Kasterlee (A) en Doel (O), 1, als zelfde vogel beschouwd. 
11 november, Angreau (H), 1 
Een record van vijf aanvaarde gevallen onderstreept andermaal de 
opgang van Grijze Wouw. De twee gevallen op 12 augustus waren 
50 kilometer uit elkaar, maar gelet op het tijdstip en de vliegrichting 
worden ze verondersteld op dezelfde vogel betrekking te hebben. 

Vale Gier Gyps fulvus (3,375,31)
6 juni 2015, Houdremont (N), 1
7 mei, Sint-Denijs (W), 11
5 juni, Wingene (W), 1
5 juni, Loker (W), 9
26 juni, Libin (Lx), 8 
2 juli, Balegem (O), 1. 

Schreeuwarend Aquila pomarina (3,5,1)
6 september, Honnay (N), 1 (A. De Broyer)
Een goed beschreven geval zonder foto’s toont aan dat het nog 
steeds mogelijk is om waarnemingen van arenden van het type 
Schreeuwarend/Bastaardarend aanvaard te krijgen door de com-
missie zonder fotografische documentatie. Dit is geen evidente stel-
lingname gelet op de frequente hybridisatie tussen beide soorten. 
We zijn van mening dat we het kind met het badwater zouden weg-
gooien als we goed beschreven gevallen zonder foto’s niet langer 
zouden kunnen aanvaarden. Dat geldt met name voor gevallen van 
Schreeuwarend: zuivere individuen van die soort zijn veel talrijker 
dan bewezen of veronderstelde hybriden. Dat kan niet gezegd wor-
den voor Bastaardarenden aan de westelijke rand van hun versprei-
dingsgebied. Acceptatie van Bastaardarenden zonder fotografische 
documentatie is daardoor problematischer, maar niet per se onmoge-
lijk. Het BRBC heeft beslist om elk geval op zijn eigen specifieke meri-
tes te beoordelen. Een oud geval van Schreeuwarend uit 2006 werd 
niet aanvaard (zie onder) omdat de beschrijving voor die vogel onvol-
doende sluitend werd beschouwd voor een zekere determinatie. 

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

Steppenarend Aquila nipalensis (0,2,1)
18 augustus, Ransart (H), 1 2kj
De derde Steppenarend voor België was duidelijk een passant: de 
volgende dag werd dezelfde vogel vastgesteld op ruim 160 kilome-
ter verder naar het noordoosten, in Viersen, Noordrijn-Westfalen, 
Duitsland. Gelet op de vliegrichting van de Belgische vogel en 
de details van het verenkleed, zichtbaar op foto’s uit België en uit 
Duitsland, is verondersteld dat het om dezelfde vogel gaat. Het 
gegeven dat de vogel zich snel over een grote afstand verplaatste 
werd beschouwd als een bijkomend positief element ten voordele 
van een wilde herkomst. 

Steenarend Aquila chrysaetos (9,4,1)
3 september, Vielsalm (Lx), 1 3kj (R. Thunus)
18 september, Korbeek-Dijle (VB), 1 imm.
Na enige discussie is beslist om de vogel van 3 september 2016 te 
Vielsalm te beschouwen als hetzelfde exemplaar dat vorig jaar op 
17 mei 2015 werd gezien te Vierves-sur-Viroin (N), aanvaard als het 
dertiende geval voor België (Faveyts et al. 2016). Dit is geen voor de 
hand liggende beslissing voor twee gevallen op twee verschillende 
locaties met bijna 14 maanden ertussen. Onderzoeken of verschil-
lende gevallen al dan niet op dezelfde vogels betrekking hebben is 
lastig als er geen directe aanwijzingen zijn om het één of het ander 
te bevestigen. In de regel wordt een vogel beschouwd als een apart 
geval als er geen directe aanwijzingen zijn dat dezelfde vogel niet 
ook elders en/of op een andere datum genoteerd werd. De daarvan 
afwijkende beslissing over de Steenarend van Vielsalm is beïnvloed 

door het gegeven dat het om een exemplaar in zijn derde kalender-
jaar ging (Dick Forsman in litt.), terwijl de vogel uit 2015 in zijn twee-
de kalenderjaar was, alsook het gegeven dat Steenarend een enor-
me zeldzaamheid is. Hieruit volgt dat we het als veiliger beschouwen 
om beide gevallen als één exemplaar te beschouwen, dat een hele 
tijd ongemerkt in Zuidoost-België en mogelijk ook omliggende stre-
ken heeft rondgehangen, of dat dit deel van het land meermaals 
heeft bezocht tijdens de onvolwassen fase van zijn leven, waarin 
deze vogels zwerftochten afleggen. Dit is bekend gedrag voor 
Steenarend (Dick Forsman in litt.). Gebaseerd op verschillen in kleed 
en rui, wordt de vogel van Korbeek-Dijle als een andere beschouwd. 
Opmerkelijk genoeg was het vóór 2015 al van 1988 geleden dat er 
nog een Steenarend in België was vastgesteld! 

Dwergarend Aquila pennata (0,18,3)
17 mei - 9 juli, Marais d’Harchies, Harchies (H), 2, allebei bleke fase 
(V. Dufour)
19 mei, Wuustwezel (A), 1, bleke fase (P. Symens) 
Twee Dwergarenden tesamen te Harchies was een unicum voor 
België. De twee vogels werden samen gezien op 11 en 12 juni. 
Gedurende de rest van het lange verblijf te Harchies werd steeds 
maar één vogel tegelijk gezien. Op 11 juni was er zelfs sprake van 
baltsgedrag tussen de twee vogels. Dit kan niet als een serieuze 
broedpoging beschouwd worden. Het werd maar op één dag waar-
genomen, op een datum heel diep in het broedseizoen en zonder 
dat er eerdere of latere waarnemingen waren om de waarneming te 
bevestigen. Niettemin is het nuttig om in het achterhoofd te houden 
dat Dwergarend vrij dicht bij de Belgische grens broedt. De dichtst-
bij gelegen broedgebieden in Frankrijk liggen minder dan 200 kilo-
meter van de grens, in de departementen Centre en Bourgogne. De 
Franse populatie telt volgens de laatste schatting 585-810 broedpa-
ren. Ze kende een lichte toename in de periode 1989-2012. Minder 
positief is het gegeven dat de noordelijke limiet van het Franse 
areaal, nog dichter bij de Belgische grens, de voorbije decennia 
is verlaten. Dwergarenden broedden vroeger ook in de Lorraine 
en de Champagne-Ardenne. In de laatste regio dateren de laatste 
broedgevallen van 1985 (Thiollay & Bretagnolle 2004; Caupenne et 
al. 2015). Hoewel er geen enkele historische indicatie bestaat dat 
Dwergarend ooit in België heeft gebroed, is het niet ondenkbeeldig 
dat dit zou kunnen gebeuren. De soort is niet bepaald kieskeurig 
wat leefgebied betreft en met name het zuidoosten van het land 
heeft vermoedelijk vrij veel potentieel habitat. Zeer sporadische 
broedgevallen ver buiten het reguliere verspreidingsgebied komen 
voor. In de periode 1991-1996 waren Dwergarenden present in het 
Hakel-gebied in Noord-Centraal-Duitsland. Tenminste in 1995 werd 
ook effectief gebroed door een paar. Deze locatie lag maar liefst 750 
kilometer van de meest nabije bekende broedgebieden (Gedeon et 
al. 2014). Dwergarend is duidelijk in opmars in België: 13 van de 21 
aanvaarden gevallen dateren sinds 2010. 

Havikarend Aquila fasciata (1,6,0)
14 juni 2015, Maubray (H), 1

Klein Waterhoen Porzana parva (4,40,1)
11 - 14 juli, Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1 ad. m.

Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (4,29,0)
15 augustus 2015, Brecht, Groot Schietveld (A), 1 

Griel Burhinus oedicnemus (9,74,3)
4 april, Zwijndrecht (A), 1 ad.
15 april, Waremme (Lg), 1
6 mei, Mortsel (A), 1
Opnieuw drie aanvaarde gevallen: de Griel houdt vast aan de toene-
mende trend die zich sinds een aantal jaren aftekent. 
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Aziatische Goudplevier Pluvialis fulva (0,8,0)
11 - 20 november 2013, Doel (O), 1
3 januari - 19 februari 2014, Doel (O), 1
16 oktober - 17 december 2014, Doel (O), 1
6 november - 27 december 2015, Doel (O), 1
19 november, Doelpolder Noord, Doel (O), 1
In één keer vijf nieuwe aanvaarde gevallen, die weliswaar worden 
toegeschreven aan dezelfde, terugkerende vogel. Hoewel er geen 
hard bewijs is dat het telkens om dezelfde Aziatische Goudplevier 
ging, valt wel de voorkeur voor steeds dezelfde locatie op in elke 
herfst vanaf 2013. Vaak werd het verblijf verlengd tot in de winter. 
De vogel vergezelde Goudplevieren Pluvialis apricaria, en was vaak 
moeilijk te vinden. Opvallend is dat er al eerdere aanvaarde geval-
len van Aziatische Goudplevier bekend zijn van deze locatie op 

19-21 november 2008 en 30 oktober - 9 december 2009. Grotere 
steltlopers kunnen een respectabele leeftijd bereiken, dus het is niet 
onmogelijk dat het zelfs al sinds 2008 om dezelfde terugkerende 
vogel gaat. De locatie in Doel is echter een populair en goed onder-
zocht gebied, waardoor het niet waarschijnlijk wordt geacht dat dit 
exemplaar gedurende vier jaar onopgemerkt zou blijven. Het moet 
nog worden overwogen of de gevallen uit 2008 en 2009 ook als een-
zelfde vogel kunnen worden beschouwd. Het jaarlijkse voorkomen 
van de vogel van Doel de voorbije jaren maskeert enigszins de grote 
zeldzaamheid van Aziatische Goudplevier in België in vergelijking 
met Nederland (jaarlijkse gast met maar liefst 67 aanvaarde gevallen 
tot en met 2016, webreferentie 2). In Groot-Brittannië gaat het om 
gemiddeld drie aanvaarde gevallen per jaar, met in totaal 90 geval-
len tot en met 2015 (Hudson et al. 2016). 

Breedbekstrandloper Limicola falcinellus (4,28,2)
21 mei, Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1
12 juni, Prosperpolder Noord, Doel (O), 1

Poelsnip Gallinago media (0,43,0)
1 oktober 2015, Fagne de la Polleur, Robertville (Lg), 1 (D. Kever)
Met nog een extra aanvaard geval wordt het aantal van de influx 
in 2015 opgekrikt naar acht exemplaren, een zeer hoog aantal naar 
hedendaagse normen! 

Amerikaanse Oeverloper Actitis macularius (2,2,0)
16 november 2013, Canal Pommeroeul-Condé, Hensies, (H), 1 1kj
Een opmerkelijk nieuw geval van Amerikaanse Oeverloper: de vogel 
werd niet als dusdanig herkend in het veld, maar wel enkele jaren 
later door een lid van het BRBC die in de database van www.waar-
nemingen.be / www.observations.be foto’s van Oeverloper Actitis 
hypoleucos aan het screenen was met precies het doel om eventu-
eel over het hoofd geziene gevallen van Amerikaanse Oeverloper op 
te sporen. De oorspronkelijke waarnemer kan gemakkelijk geëxcu-
seerd worden: het onderscheid tussen beide soorten in niet-broed-
kleed is erg lastig en door de grote zeldzaamheid staat Amerikaanse 
Oeverloper niet op iedere waarnemers radar. Oeverloper is zeldzaam 
maar jaarlijks tijdens de winter in België. Dit geval toont aan dat die 
wintergevallen altijd een tweede blik of op zijn minst een deftige 
foto waard zijn. 

Franklins Meeuw Larus pipixcan (0,3,1)
27 december - 4 januari 2017, Visé (L), 1 ad. wi.
De vierde Franklins Meeuw voor België was het eerste echte winter-
geval. De vogel werd gezien in de meeuwen-hotspot langs de Maas 
nabij Luik (Lg). De oudere gevallen van de soort in ons land betreffen 
twee zomergevallen in juli en een eendagswaarneming in februari 
die als een vroege voorjaarstrekker beschouwd kon worden. 

Kleine Burgemeester Larus glaucoides (2,70,3)
22 januari 1995, Houbenhof , Kessenich (L), 1 2kj (J. Jansen)
15 januari, Marais d’Harcies, Harchies (H), 1 ad. 
7 april, Oostduinkerke (W), 1 2kj
30 november - 2 december, Uiterwaarden, Kessenich (L), 1 3kj 
Een geval in Brussel van 28 december 2015 tot en met 2 febru-
ari 2016 was al aanvaard in het vorige rapport (Faveyts et al. 2016). 
Daarnaast een oud, nog niet eerder gepubliceerd geval uit 1995. 

Sierlijke Stern Thalasseus elegans (0,1,0)
12 juni - 15 juli 1988, Voorhaven Zeebrugge (W), 1 ad.
Gedurende vele jaren was het voorkomen van oranjesnavelige sterns 
in West-Europa het voorwerp van discussie. Een aantal vogels zag 
er perfect uit als Sierlijke Sterns, maar er bleef altijd twijfel. Konden 
dergelijke vogels immers niet het resultaat zijn van kruising tussen 

❱ Sierlijke Stern Sterna elegans, Zeebrugge (W). Foto 12 juni 1988 (Peter Boesman), 
Veldschets 12 juli 1988 (Gerald Driessens)
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andere sternensoorten, waarbij het resultaat er uitzag als een Sierlijke 
Stern? Sierlijke Stern heeft bovendien een beperkt verspreidingsge-
bied langs de Pacifische kust van Mexico en de zuidelijke VS. De soort 
is zelfs langs de oostkust van de VS een zeldzaamheid. Het voorkomen 
in Europa werd dan ook als onwaarschijnlijk afgedaan, ook al omdat er 
op de koop toe meerdere vogels in het spel bleken te zijn. Doorheen 
de jaren werden lookalike Sierlijke Sterns gezien in Spanje, Frankrijk, 
Ierland, Groot-Brittannië, en ook België kreeg ooit een bezoekje. Een 
stern die voldeed aan de kenmerken voor een Sierlijke Stern verbleef 
in juni – juli 1988 in de Zeebrugse voorhaven (Boesman 1992). De 
vogel werd eerst gezien op 12 juni, en daarna nog eens op 12 en 15 
juli. De claim als Sierlijke Stern werd afgewezen in het twintigste BAHC 
rapport (Van Sanden et al. 1991). In 2016 kreeg het verhaal een nieu-
we wending door een interessante publicatie door Dufour et al. Na 
jaren van onzekerheid bleek uit genetisch onderzoek dat drie sterns 
uit Spanje en Frankrijk wel degelijk echte Sierlijke Sterns waren. Het 
ging telkens om vogels die jarenlang terugkeerden naar sternenko-
lonies. De vogels paarden met Grote Sterns Thalasseus sandvicensis, 
en in één geval zelfs met een andere oranjesnavelige stern die niet 
genetisch onderzocht kon worden, maar die ook kenmerken van een 
Sierlijke Stern vertoonde. Gebaseerd op deze gedetailleerde gene-
tische en morfologische studie bleek eindelijk dat deze vogels geen 
hybrides waren maar wel degelijk zuivere Sierlijke Sterns. Dit leidde 
ertoe dat het BRBC het Belgische geval opnieuw onder de loep nam. 
Niet in het minst dankzij de grondige gepubliceerde beschrijving van 
Boesman (1992), kon dit geval bijna 30 jaar na datum alsnog aanvaard 
worden als de eerste Sierlijke Stern voor België. Het BRBC onderzocht 
daarnaast nog een andere claim van een Sierlijke Stern op dezelfde 
Zeebrugse locatie op 7 juni 2002. Deze vogel werd waargenomen 
vanuit de schuilhut van een fotograaf die de grote sternenkolonie 
van de Zeebrugse voorhaven fotografeerde. Mogelijk dezelfde vogel 
werd later nog in Nederland gemeld (Den Outer et al. 2002). Helaas 
was er nooit een beschrijving of foto’s gepubliceerd van de vogel uit 

2002. Alleen een kort bericht is bekend, gebaseerd op informatie uit 
tweede hand en niet van de waarnemer zelf (Symens 2003). Dankzij 
de hernieuwde interesse in gevallen van oranjesnavelige sterns en het 
aanvaarden van het geval uit 1988, klopte het BRBC aan bij de foto-
graaf die de vogel in 2002 zag, om na te gaan of de foto’s van toen nog 
beschikbaar waren. Dat bleek helaas niet het geval te zijn. Uiteindelijk 
kan het geval op basis van de beschikbare informatie niet beoordeeld 
worden. Mocht iemand alsnog over foto’s van deze vogel beschikken, 
dan zien we die graag tegemoet. 

Lachstern Sterna nilotica (19,131,2)
1 mei, Oostduinkerke (W) en Zeebrugge (W), 2. Dezelfde vogels 
werden waargenomen op noordwaartse trek langs de kust op twee 
locaties op >40 kilometer van elkaar. 

Papegaaiduiker Fratercula arctica (6,103,/)
22 december 1950, Doel (O), 1 1kj (collectie Jules Desideratus De 
Blieck, verslag J. Jansen en W. Faveyts)
Een oud geval uit de collectie van verzamelaar De Blieck, fotogra-
fisch gedocumenteerd dankzij de inspanningen van Justin Jansen. 
Papegaaiduiker is geen beoordeelsoort meer sinds 1 januari 2015 
(Faveyts et al. 2016), maar gevallen van vóór die datum worden nog 
steeds behandeld. 

Scharrelaar Coracias garrulus (21,29,1)
2 - 14 september, Vallei van de Zwarte Beek, Koersel (L), 1 1kj, 
gekleurringd in Letland
De eerste Scharrelaar in België sinds 2003 had een speciaal kantje. 
De vogel droeg een kleurring die aantoonde dat hij als nestjong 
was geringd in Centraal-Letland op 10 juli 2016. Het was het kleinste 
jong in een nest van vier jongen, het resultaat van één van de amper 
20 broedparen Scharrelaar die Letland nog rijk is (Edmunds Račinskis 
in litt., via Joachim Pintens). De Europese populatie kent een vrijwel 

❱ Scharrelaar Coracias garrulus. 13 september 2016. Koersel, Vallei van de Zwarte Beek (Foto: Alphonse Willems)

44-59



Natuur.oriolus  I  83 (2)  I  20-30 RAPPORT • 51

aanhoudende afname over het hele continent sinds de 19de eeuw. 
De soort stierf uit als broedvogel in een aantal landen, en de afname 
gaat in sommige landen nog steeds door (Hagemeijer & Blair 1997, 
BirdLife International 2004). Deze enorme afname wordt weerspie-
geld in de opmerkelijke daling van het aantal Belgische gevallen: die 
dateren vrijwel allemaal van voor 1990. 

Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla (8,32,2)
13 september, IJzermonding, Nieuwpoort (W), 1 ringvangst
5 oktober, Broedvlakte; Zwijndrecht (A), 1

Roodstuitzwaluw Cecropis daurica (0,49,4)
7 april, Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A), 1
5 mei, De Fonteintjes, Zeebrugge (W), 1
6 mei, De Fonteintjes, Zeebrugge (W), 1
8 mei, Wenduine (W), 1
Een bovengemiddeld jaar. Op zes na dateren alle Belgische gevallen 
uit deze eeuw. De populatie in Zuidwest-Europa, de vermoedelijke 
bron van de Roodstuitzwaluwen die we hier bij ons zien, neemt al 
decennialang toe. De Spaanse en Portugese populatie tellen elk tien-
duizenden broedparen, maar gedetailleerde recente cijfers ontbre-
ken (BirdLife International 2004, De Juana & Garcia 2015). De Franse 
populatie telt nauwelijks 100-200 paren maar neemt ook traag toe 
(Issa & Audrevard 2015). Opmerkelijk en wellicht niet zo bekend is dat 
de Roodstuitzwaluw een vrij recente aanwinst is voor de avifauna van 
Zuidwest-Europa. Pas op het einde van de 19de eeuw werd de soort 
voor het eerst geregistreerd in het Iberische Schiereiland, en het eer-
ste broedgeval daar dateert pas van 1919 (De Juana & Garcia 2015). 

Citroenkwikstaart Motacilla citreola (0,14,3)
19 april, Brechtse Heide, Malle (A), 1 m.
20 april, De Maten, Genk (L), 1 m.
3 - 4 mei, Beneden Netevallei – Anderstad, Lier (A), 1 ad. vr.
Een recordjaar voor Citroenkwikstaart. Het enige andere jaar met 
meer dan één aanvaarde vogel was 1997. Ondanks een westwaartse 
uitbreiding blijft de soort zeldzaam in België. Sinds 2010 lijkt wel 
sprake van een toename. Waar voorheen voorjaars- en najaarsgeval-
len elkaar in evenwicht hielden, hebben voorjaarsgevallen recent de 
overhand gekregen. Het aantal Europese landen met broedgevallen 
is toegenomen (Slack 2009). Het eerste broedgeval voor Nederland 
betrof een mannetje Citroenkwikstaart gepaard met een vrouwtje 
Gele Kwikstaart Motacilla flava (Draaijer & Slaterus 2012). Een toe-
komstig broedgeval in België valt niet uit te sluiten. 

Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (0,36,1)
22 augustus 2015, Bokrijk (L), 1 1kj, ringvangst
18 augustus, Mechels Broek, Mechelen (A), 1 1kj, ringvangst

Roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica (x,x,1)
3 – 16 juli, Stabroek (A), ad. m., succesvol broedgeval
Het eerste aanvaarde geval van een Roodsterblauwborst in België 
sinds 1997 bleek meteen op een heus succesvol broedgeval betrek-
king te hebben. Het was het eerste bekende broedgeval van dit 
taxon in het land. Het mannetje werd laat in het broedseizoen ont-
dekt. Hij was gepaard met een vrouwtje van onbekende ondersoort 
en het koppel voerde uitgevlogen jongen. Hoewel daar geen con-
crete aanwijzingen voor zijn, is het aannemelijk dat het vrouwtje 
tot de lokaal broedende ondersoort cyanecula (Witsterblauwborst) 
behoorde. Die laatste is een vrij gewone broedvogel in laaggelegen 
delen van België, inclusief in het gebied waar de Roodsterblauwborst 
zat. In het begin van de 21ste eeuw had Witsterblauwborst een 
Belgische populatie van ongeveer 3.500-4.500 broedparen, gelet 
op de gecombineerde aantallen van de Vlaamse en Waalse broed-
vogelatlassen (Vermeersch et al. 2004; Simar 2010). Driessens (2016) 
beschrijft het geval uit 2016 en gaat ook in op het voorkomen van 
het taxon svecica in België. In het artikel wordt 3 juni per abuis als 
de ontdekkingsdatum van de vogel vermeld. Roodsterblauwborsten 
zijn zeer zeldzaam in ons land, hoewel ze zo dichtbij broeden als 
zuidelijk Noorwegen. Witsterblauwborst en Roodsterblauwborst 
overwinteren in verschillende gebieden. Onze lokale cyanecula 
broedvogels brengen de winter door van zuidwestelijk Europa tot in 
westelijk Afrika (Arizaga et al. 2016), terwijl svecica naar het Indische 
subcontinent trekt (Lislevand et al. 2015). Zoals Driessens (2016) 
suggereert, dringt een herziening van de Belgische gevallen van 
Roodsterblauwborst zich op. Er zijn maar liefst 30 aanvaarde geval-
len in de periode 1966-1997, wat scherp afsteekt tegen het totale 
gebrek aan gevallen tussen 1997 en 2016. De meeste aanvaarde 
gevallen betreffen vogels gevangen in het kader van het ringwerk. 
Inmiddels is gebleken dat het onderscheiden van beide ondersoor-
ten in de hand vaak onmogelijk is, in tegenstelling tot wat vroeger 
werd aangenomen. Zonder op de herziening te willen vooruit lopen, 
zou dit tot de conclusie kunnen leiden dat veel van de oudere aan-
vaarde gevallen niet langer aanvaardbaar zouden zijn volgens de 
moderne standaarden. 

Blauwstaart Tarsiger cyanurus (0,7,1)
28 oktober, Oostdam, Zeebrugge (W), 1

Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maurus (0,11,3)
9 oktober 2015, Groot Schietveld, Brecht (A), 1
25 september, Zwin- Zwinvlakte, Knokke (W), 1 vr. (Y. Pieters)
3 oktober, Voorhaven – Westdam, Zeebrugge (W), 1 vr. 1kj
14 - 16 oktober, Paardenschor, Doel (O), 1 vr. 1kj
Een recordjaar, wellicht niet toevallig in een jaar met een opval-
lend voorkomen van Siberische zangvogels in België en de rest van 
Noordwest-Europa. 

❱ Roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica. 6 juli 2016. Stabroek  
(Foto: Ben Steeman)

❱ Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maurus. 3 oktober 2016. Zeebrugge  
(Foto Johan Buckens)
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Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka (0,2,1)
10 oktober, Voorhaven – Westdam, Zeebrugge (W), 1 m. 1kj
Het heeft lang geduurd eer deze soort eindelijk op de Belgische lijst 
kon bijgeschreven worden, maar nu lijken ze de weg gevonden te 
hebben: inmiddels al het derde geval van Bonte Tapuit. 

Woestijntapuit Oenanthe deserti (0,4,1)
26 - 29 oktober, Gedempt Doeldok, Doel (O), 1 m. 1kj
Tien jaar na het vorige geval eindelijk een nieuwe Woestijntapuit 
voor België. Het is wellicht geen toeval dat de vogel een locatie uit-
koos in het gebied van de Antwerpse haven die goed leek op zijn 
vertrouwde woestijnhabitat. De zeldzaamheid in ons land contras-
teert met het jaarlijkse voorkomen in andere Noordwest-Europese 
landen als Groot-Brittannië (ongeveer vier per jaar, 144 aanvaarde 
gevallen tot en met 2015, Hudson et al. 2016) en Nederland (44 
gevallen tot en met 2016, webreferentie 3). 

Rode Rotslijster Monticola saxatilis (5,1,2)
3 mei, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 m. 2kj (H. Nuytemans)
6 mei, Tienne Breumont, Nismes (N), 1 m. ad. 
Zestien jaar waren voorbijgegaan sinds het laatste geval van Rode 
Rotslijster in België, en in 2016 doken op enkele dagen tijd twee 
exemplaren op. Beide vogels waren blijkbaar volop op trek en lie-
ten zich slechts kort en door enkele waarnemers bekijken. Gelukkig 
werden ze allebei netjes fotografisch gedocumenteerd. Samen met 
een geval van 13 april 2000 zijn dit de enige (relatief ) recente geval-
len. De eerste vijf Rode Rotslijsters op de Belgische lijst dateren 
uit de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw. De soort onderging een 
enorme afname in de vroege 20ste eeuw, mogelijk ten gevolge van 
klimatologische veranderingen maar mogelijk ook door habitatver-
anderingen. De Europese populatie heeft zich in recente decennia 
gestabliseerd, met hier en daar zelfs lokale toenames, maar tot een 
volwaardig herstel is het nooit gekomen (Hagemeijer & Blair 1997, 

BirdLife International 2004). De meest noordelijke broedgebieden, 
tot in Noord-Centraal-Duitsland werden zelfs compleet verlaten 
(Gedeon et al. 2015). Een weinig bekend gegeven bij veel ornitho-
logen is dat Rode Rotslijster destijds, vóór de grote afname, ook in 
zuidelijk België heeft gebroed. Er is tenminste één bevestigd broed-
geval bekend, bij La Roche (Lx), daarnaast zijn er meerdere gevallen 
die mogelijk ook op broedgevallen betrekking hadden (Jacob 2015). 

Krekelzanger Locustella fluviatilis (0,29,2)
8 mei, Griesbroek, Balen (A), 1
28 - 31 mei, Les Abattis, Etalle (Lx), 1 m. (R. Thunus)

Veldrietzanger Acrocephalus agricola (0,39,2)
3 september, Tongeren (L), 1 1kj, ringvangst
24 oktober, Saive (Lg), 1 1kj (R. Ponsen) 

Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum (0,23,4)
27 augustus, Rangeerstation Antwerpen-Noord - De Kuifeend, 
Antwerpen (A), 1 1kj, ringvangst
7 september, Berendrecht (A), 1
11 september, Bellem Oost, Bellem (O), 1 1kj, ringvangst
6 oktober 2016, Lanaken (L), 1 ringvangst

Kleine Spotvogel Iduna caligata (0,12,1)
27 augustus 2012, Koksijde (W), 1 ringvangst
11 september, De Sashul, Heist (W), 1 1kj
De influx van Siberische zangvogels in het najaar van 2016 bracht 
eindelijk nog eens een Kleine Spotvogel naar België. Daarnaast nog 
een geval uit 2012. Het vorige aanvaarde geval dateerde al uit 2000. 
Tussen 1988 en 2000 waren er maar liefst 11 aanvaarde gevallen, een 
scherp contrast met de duidelijke terugval nadien. Vreemd genoeg 
is er geen vergelijkbare afname opgemerkt in buurlanden als Groot-
Brittannië (gemiddeld 4-5 per jaar, met in totaal 161 gevallen tot en 

❱ Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka. 10 oktober 2016. Zeebrugge  
(Foto: Johan Buckens)

❱ Woestijntapuit Oenanthe deserti. 28 oktober 2016. Doel (Foto: Sam Meul)
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met 2015, Hudson et al. 2016) en Nederland (27 aanvaarde gevallen 
tot en met 2016, inclusief 19 sinds 2000, webreferentie 4). 

Kroonboszanger Phylloscopus coronatus (0,0,1)
24 oktober, Ingooigem (W), 1 1kj, ringvangst
Tegen de verwachtingen en de hoop in kreeg België geen aandeel 
uit de grote koek van een ongeziene influx van Bergheggenmussen 
Prunella montanella die Noord-Europa bereikte in het najaar van 
2016, maar dat werd in evenwicht gebracht door een zeer mooie 
‘troost’prijs in de vorm van een Kroonboszanger! Het ging om het 
12de geval voor Europa. Hoewel de aantallen niet te vergelijken 
waren met de vele tientallen Bergheggenmussen, werd het aantal 
Europese gevallen van deze Oost-Siberische Phylloscopus wel flink 
opgekrikt in het najaar van 2016: het totaal van acht gevallen van 
vóór dat jaar werd aangevuld met vier nieuwe gevallen, waaron-
der de Belgische vogel. Drie van de vier gevallen waren in het zeer 
smalle tijdsbestek van 21-24 oktober. De andere gevallen waren in 
Groot-Brittannië op 6 oktober, Nederland op 21 oktober en Frankrijk 
op 22 oktober (Lawicki & van den Berg 2016, Mitchel 2017). Nog niet 
zo lang geleden werd het onmogelijk geacht dat Siberische soor-
ten van ten oosten van het Baikalmeer in staat waren om Europa 
op eigen kracht te bereiken. Sindsdien is herhaaldelijk gebleken 
dat diverse soorten perfect tot hier kunnen geraken. Deze kleine 
Kroonboszanger, met een gewicht van amper 8-10 gram, vloog over 
de volledige breedte van de Euraziatische landmassa, een ongelo-
felijke prestatie! In plaats van 5.000 kilometer af te leggen naar zijn 
Zuid-Oost-Aziatische winterkwartier, vloog hij ruim 8.000 kilometer 
westwaarts. 

Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (0,15,2)
6 juli, Brugge (W), 1 zingend
24 september, Voorhaven – Westdam, Zeebrugge (W), 1 1kj

Nu al het derde geval van een zingende Grauwe Fitis in het voorjaar. 
Deze keer een kortstondig zingende vogel in een buitenwijk van 
Brugge (W)! 

Humes Bladkoning Phylloscopus humei (0,11,2)
21 - 26 oktober, Harendijke, Blankenberge (W), 1
23 december - 8 januari 2017, Sint-Pieters (W), 1
Twee gevallen waaronder een overwinteraar die minstens enkele 
weken ter plekke bleef. Dit is het eerste geval waarbij een vogel 
langdurig ter plekke blijft in de winter. Vorige wintergevallen, op 28 
december 1988 en 2 december 2011 (opvallend: allebei in De Haan 
(W)!), werden slechts op één dag waargenomen. Met andere geval-
len van overwinteraars in West-Europa in het achterhoofd, valt te 
vermoeden dat deze kleine Centraal-Aziatische zangertjes hier mis-
schien wel vaker overwinteren dan vastgesteld. 

Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi (0,27,1)
8 oktober, Bos Maleveld, Assebroek (W), 1 1kj, ringvangst

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus (0,46,3)
9 oktober, Duinbossen, De Haan (W), 1
30 oktober, De Sashul, Heist (W), 1
14 november, Grembergen (O), 1 ringvangst

Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus (0,10,2)
14 april 2014, Membach (Lg), 1 
17 - 24 mei, Esneux (Lg), 1
30 mei, Schoterheide, Gerhagen (L), 1
Met nog een extra geval wordt 2014 met drie aanvaarde gevallen 
een recordjaar. Gelet op het feit dat vreemd zingende Tjiftjaffen vrij 
regelmatig opduiken, is het noodzakelijk dat gevallen van Iberische 
Tjiftjaf worden ondersteund door geluidsopnames. 

❱ Kleine Spotvogel Iduna caligata. 11 september 2016. Heist  
(Foto: Joachim Pintens)

❱ Kroonboszanger Phyloscopus coronatus. 24 oktober 2016. Ingooigem  
(Foto: Miguel Demeulemeester)
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❱ Humes Bladkoning Phylloscopus humei. 25 oktober 2016. Blankenberge (Foto: Filip De Ruwe)

❱ Kleine Vliegenvanger Ficedula parva. 8 oktober 2016. Oostende (Foto: Filip De Ruwe)
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Siberische Tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis (-,-,10)
14 oktober 2009, Heist, Bosje (W), 1
31 oktober 2009, Brecht, Groot Schietveld (A), 1
10 oktober 2010, Genk, Domein Bokrijk (L), 1 1kj, ringvangst
15 september 2012, Lommel, Kristallijn/Maatheide (L), 1 ringvangst
16 oktober 2013, Koksijde, Doornpanne (W), 1 ringvangst
16 oktober 2013, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1
21 oktober 2013, Sint-Pieters-Woluwe (RB), 1
17 november 2013, Haagje,Heist (W), 1
23 november 2013, Gravière, Amay (Lg), 1
15 maart 2014, Paardenschor, Doel (O), 1
12 oktober 2014, Strand Westdam, Zeebrugge (W), 1
29 december 2014 – 10 januari 2015, Nuchten, Zandbergen (O), 1
12 oktober 2015, Zeebrugge (W), 1
27 oktober 2015, Woumen (W), 1 1kj, ringvangst
11 november 2015, Tongeren (L), 1
31 januari, Aartselaar (A), 1
1 april, Putten Weiden, Kieldrecht (O), 1
17 april, Bourgoyen, Gent (O), 1 ringvangst
17 oktober, Bezinkingsputten,Tienen (VB), 1
22 oktober, Bosje, Heist (W), 2
3 november, Ideeëntuin, Nieuwpoort (W), 1
15 - 18 november, De Sashul, Heist (W), 1
23 november, Kortrijk (W), 1
11 - 14 december, De Fonteintjes, Zeebrugge (W), 1
18 december, Hensies (H), 1
Nadat gevallen van deze ondersoort van Tjiftjaf Phylloscopus colly-
bita gedurende een aantal jaren niet behandeld werden ten gevolge 
van aanhoudende discussie over de herkenning van het taxon, heeft 
het BRBC beslist om de knoop door te hakken en aan de slag te gaan. 
Een geluidsopname wordt beschouwd als het sterkste element om 
een positieve determinatie te kunnen ondersteunen, maar we gelo-
ven dat het te strikt is om gevallen zonder geluidsopname zonder 
meer buiten beschouwing te laten. Gevallen die vergezeld zijn van 
goede foto’s die tristis-kenmerken tonen, zonder een geluidsopname 
of beschrijving van de roep, kunnen ook aanvaard worden. Gevallen 
zonder geluidsopnames en/of goede foto’s worden niet aanvaard-
baar geacht. Gebaseerd op de voorgaande criteria is het BRBC aan de 
slag gegaan met de bekende claims van Siberische Tjiftjaf in België, 
met als doel na te gaan hoe zeldzaam dit taxon is in ons land. Op 
basis daarvan kan onderzocht worden of tristis thuis hoort in de lijst 
van beoordeelsoorten of niet. Aangezien het niet gemakkelijk is om 
een goed overzicht te krijgen van alle gevallen in de voorbije tien 
jaar (de gebruikelijke periode waaraan de zeldzaamheidsstatus van 
een soort wordt getoetst), en omdat we bij het beoordelen van de 
gevallen het vermoeden kregen dat Siberische Tjiftjaf met meer dan 
drie aanvaarde gevallen per jaar boven de zeldzaamheidsdrempel 
zou kunnen uitkomen, is beslist om de beoordeelperiode te beper-
ken tot vijf jaar (2012-2016). Voor 2016 konden niet minder dan tien 
gevallen aanvaard worden. De beslissing om de soort af te voeren 
van de lijst van beoordeelsoorten is voorlopig nog niet genomen. 
Ook in andere landen in Noordwest-Europa wordt Siberische Tjiftjaf 
niet meer als een zeldzaamheid beschouwd. In Groot-Brittannië, 
bijvoorbeeld, werden in 2014 niet minder dan 344 vogels geregis-
treerd, weliswaar een recordjaar (White & Kehoe 2017).

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (0,103,3)
14 mei 2011, Molse zandputten, Mol (A), 1
19 september, Voorhaven, Oostende (W), 1 m. ad.
4 - 17 oktober, Duinen Fort Napoleon, Oostende (W), 1 m. ad.
Twee adulte mannetjes in hetzelfde gebied, met enkele weken ver-
schil, is een opvallend gegeven. Het keelpatroon liet toe om beide 
vogels als verschillende exemplaren te herkennen. 

Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus (-,-,winter 2015-
2016: 66 / winter 2016-2017:2)
4 november 2015, Aische-en-Refail (N), 2
7 november 2015, Bosje , Heist (W), 2
7 november 2015 - 9 januari 2016, Hollogne-Sur-Geer (Lg), 1
11 november 2015, Beauvechain (BW), 8
14 november - 20 december 2015, Westkapelle (W), 2
16 november 2015, Kalkense Meersen, Schellebelle (O), 1
29 november 2015, De Gavers, Harelbeke (W), 1
29 november 2015, Assesse (N), 3
5 december 2015, Blaarmeersen, Gent (O), 2
5 december 2015, Rosmeer (L), 1
17 december 2015, Woluwe-Saint-Pierre (Br), 2
17 december 2015, Waggelwater, Sint-Andries (W), 3
20 december 2015, Hulshout (A), 2
23 - 27 december 2015, Genappe (BW), 1
26 december 2015, Raspaillebos, Geraardsbergen (O), 1
26 december 2015, Vilvoorde (VB), 1
30 december 2015, Beverbos, Wemmel (VB), 1
31 december 2015, Grootloon, Borgloon (L), 2
31 december 2015, Flobecq (H), 1
31 december 2015, Uiterwaarden, Aldeneik (L), 1
3 januari, Koningshooikt (A), 1
7 januari, Sint-Martens-Lennik (VB), 1
9 januari, Gravière, Amay (Lg), 1
10 januari, Jette (Br), 2
17 - 18 januari, Zonhoven (L), 1
19 januari, Ukkel (Br), 1
25 januari, Aische-en-Refail (N), 1
7 - 13 februari, Kinrooi (L), 1
11 februari, Wemmel (VB), 1
13 - 20 februari, Kessenich (L), 1
13 februari - 11 maart, Getevallei, Tienen (VB), 1
13 februari, Kortrijk (W), 1
16 februari, Durbuy (Lx), 4
19 februari, Oud-Heverlee (VB), 1
20 februari, De Gavers, Harelbeke (W), 1
20 februari, Jette (Br), 2
20 februari, Hoepertingen (L), 1
20 februari, Kessenich (L), 1
26 februari, Louveigné (Lg), 1
26 februari, Gastuche (BW), 1
27 februari, Soheit-Tinlot (Lg), 2
3 maart, Sint-Genesius-Rode (VB), 1
7 maart, Tilff (Lg), 1
31 oktober, Olen (A), 1
25 december  - 29 januari 2017, Lanaye (Lg), 1
In de herfst van 2015 en de volgende winter 2015-2016 kenden 
we de sterkste influx van Witkopstaartmees sinds de recordwin-
ter 2010-2011. Voor die laatste winter werd omwille van het zeer 
grote aantal gevallen gekozen voor registratie in plaats van aan-
vaarding van de gevallen. Dat leverde toen een totaal op van 908 
Witkopstaartmezen (Faveyts et al. 2012)! De influx in 2015-2016 was 
duidelijk veel minder robuust, maar de omvang ervan voedt wel de 
speculatie dat dit taxon geen echte zeldzaamheid is en dus mogelijk 
niet thuis hoort in de lijst van beoordeelsoorten. Naast de 66 aan-
vaarde vogels voor de winter 2015-2016 komen nog eens 52 niet-
aanvaarde gevallen (betrekking hebbend op 92 exemplaren) voor 
die winter (zie onderdeel ‘Niet-aanvaarde gevallen’ verderop in dit 
rapport). Veel van die gevallen zijn verworpen wegens onvoldoende 
documentatie, en hadden mogelijk in werkelijkheid toch betrekking 
op Witkopstaartmezen. Dat betekent dat de influx mogelijk ruim 
boven de 100 vogels onze kant op bracht. Een ander deel van de 
niet-aanvaarde vogels vertoonde kenmerken die niet voldeden aan 
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de standaarden van wat als aanvaardbare Witkopstaartmezen wor-
den beschouwd, maar de vraag rijst in welke mate de determinatie-
criteria tussen de taxa caudatus en europaea niet al te subjectief zijn. 
Het BRBC zal in de toekomst nagaan of deze ondersoort al dan niet 
geschrapt moet worden. 

Rotskruiper Tichodroma muraria (2,11,0)
31 december 2015 - 10 januari, Carrière de Chanxhe Chanxhe, (Lg), 1 
(R. Gailly)
Het vierde aanvaarde geval voor de periode 2013-2016. Het is een 
intrigerende gedachte dat Rotskruipers misschien wel regelmatige 
wintergasten zijn in zeer lage aantallen in de rotshabitats van zuide-
lijk België. Dat zijn niet de meest aantrekkelijke vogelhabitats, dus 
het ligt voor de hand dat ze over het hoofd kunnen worden gezien. 

Izabelklauwier Lanius isabellinus (0,5,0)
11 oktober 2008, de Kuifeend, Oorderen (A), 1 1kj, reeds aanvaard 
geval, veranderd van aanvaarding als Turkestaanse Klauwier Lanius 
isabellinus phoenicuroides naar Izabelklauwier, zonder bepaling van 
ondersoort. 
Gelet op de aanzienlijke moeilijkheid om eerste kalenderjaar 
Izabelklauwieren op ondersoort te determineren, heeft het BRBC 
beslist om gevallen van deze leeftijdscategorie zeer voorzichtig 
te behandelen en niet meer over te gaan tot ondersoortbepaling. 
De vogel uit 2008 was eerder aanvaard als het eerste geval van 
Turkestaanse Klauwier voor België (Faveyts et al. 2011). De beslissing 
om de vogel niet langer op ondersoort te bepalen, betekent dat de 
Belgische lijst nu vier gevallen telt van dergelijke eerstejaars vogels 
die louter als Izabelklauwier zijn aanvaard. Het vijfde geval van de 
soort is het enige dat wel op ondersoort is bepaald, omwille van de 
oudere leeftijd van de vogel: een tweede kalenderjaar Daurische 
Klauwier Lanius isabellinus isabellinus op 27 september 2013. Het 
BRBC volgt de meer voorzichtige taxonomische regels van het AERC 
TAC, volgens de welke Izabelklauwier nog steeds als één soort wordt 
beschouwd. Andere taxonomische autoriteiten splitsen de soort op 
in twee ondersoorten, Turkestaanse en Daurische Klauwier. 

Roodkopklauwier Lanius senator (-,162,3)
22 - 23 april, Defensieve dijk, Zwijndrecht (A), 1 ad. vr.
3 - 4 juni, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ad. m.
5 juli, Quévy-le-Petit (H), 1 m. 2kj
Hieronder bij de gevallen voor categorie B nog een aanvaard geval 
van vóór 1950, toen de soort nog vrij regelmatig voorkwam als 
broedvogel. 

Bonte Kraai Corvus corone cornix (-,sinds 2011: 11,1)
10 april 2014, Ingooigem (W), 1
11 november, IJzermonding, Nieuwpoort (W), 1 vondst (kadaver 
langs de vloedlijn op Noordzeestrand)
Deze voormalige algemene wintergast is een beoordeelsoort sinds 
2011. Het magere totaal van amper 12 aanvaarde gevallen sindsdien 
is een triest teken van de grote zeldzaamheid van Bonte Kraai dezer 
dagen. Het enige aanvaarde geval van 2016 was van een kadaver 
dat aanspoelde langs de vloedlijn van de Noordzeekust tijdens de 
najaarstrek. Er werd dit jaar geen zekere levende vogel gezien… 

Roze Spreeuw Sturnus roseus (17,47,1)
3 - 7 september, Achterhaven - Rietveld Pelikaan, Zeebrugge 
(W), 1 1kj

Roodmus Carpodacus erythrinus (0,77,3)
22 mei - 1 juni, Kruibeke Polder, Kruibeke (O), 1 m.
8 juni, Barvaux-Condroz (N), 1 m.
9 juni, Lanaken (L), 1 2kj, ringvangst 

Witkopgors Emberiza leucocephalos (1,20,1)
29 december - 12 maart 2017, Widooie (L), 1 m.
Een opmerkelijk jaar voor Witkopgors in België. Van 7 tot en met 
23 mei verbleef een veelbesproken vrouwtjesgors Emberiza spec. 
bij Rochefort (Lx). Deze vogel kon niet worden aanvaard als een 
Witkopgors om redenen vermeld hieronder in het onderdeel met 
de niet-aanvaarde gevallen. Vóór dat geval was er een andere druk 
besproken vrouwtjesgors, die van 26 december 2003 tot 29 janu-
ari 2004 werd waargenomen in Hoegaarden (VB). Die laatste vogel 
werd uiteindelijk beoordeeld als een hybride Witkopgors x Geelgors 
Emberiza citrinella. De angst dat een zuivere Witkopgors in België een 
onmogelijkheid was geworden werd de kop ingedrukt door de vondst 
van een mooi mannetje dat in de allerlaatste dagen van 2016 werd 
gevonden. De ontdekker, Geert Beckers, had de weken ervoor in grote 
delen van Limburg groepen gorzen afgezocht naar de soort. In dezelf-
de groep gorzen als het mannetje werd ook een verdacht vrouwtje 
waargenomen. Die vogel kon niet zo goed gefotografeerd worden, en 
een finale beslissing over dat exemplaar is nog niet genomen. De her-
kenning van vrouwtjes van het soortencomplex Witkopgors-Geelgors 
is erg lastig. Later in dezelfde winter werd in februari 2017 nog een 
mannetje Witkopgors gevonden in Westouter (W), maar daarover 
meer in het volgende rapport. Zeer opmerkelijk: ook die West-Vlaamse 
vogel werd vergezeld van een verdacht vrouwtje met kenmerken van 
Witkopgors! Het voorkomen van Witkopgorzen past in de influx van 
Siberische zangvogels in West-Europa in het najaar van 2016. 

Cirlgors Emberiza cirlus (125,83,1)
3 maart 2015, Buzenol (Lx), 1 ad. m.

Dwerggors Emberiza pusilla (6,69,10)
17 september, Opstalvallei, Berendrecht (A), 1
25 september, Opstalvallei, Berendrecht (A), 1
4 oktober - 26 november, Averbode Bos en Heide, Tessenderlo (L), 1
5 - 25 oktober, Strand, Oostduinkerke (W), 2 1kj
10 oktober, Bezinkingsputten, Tienen (VB), 1
16 oktober, Industriezone, Wetteren (O), 1 ringvangst
28 oktober, Bezinkingsputten, Tienen (VB), 1, geluidsopname
1 november, Kalmthoutse Heide, Essen (A), 1
11 - 24 december, Beverbeekse heide – Noord, Hamont-Achel (L), 1
Alweer een recordjaar voor deze kleine noordelijke gors. Als de trend 
zich doorzet zou Dwerggors wel eens relatief snel van de lijst van 
beoordeelsoorten kunnen verdwijnen. 

2. Categorie B gevallen

Siberische Taling Anas formosa (2,4,0)
Januari 1931, Sinaai (O), 1 (collectie Jules Desideratus De Blieck, ver-
slag J. Jansen en W. Faveyts)
Een oud geval uit de collectie van verzamelaar De Blieck, fotogra-
fisch gedocumenteerd dankzij de inspanningen van Justin Jansen. Er 
is geen precieze datum bekend voor deze verzamelde vogel, die het 
tweede geval voor België wordt. 

Roodkopklauwier Lanius senator (-,162,3)
April 1929, Wijnegem (A), 1 (collectie Jules Desideratus De Blieck, 
verslag J. Jansen en W. Faveyts)
Een oud geval uit de collectie van verzamelaar De Blieck, fotogra-
fisch gedocumenteerd dankzij de inspanningen van Justin Jansen. 
Er is geen precieze datum bekend voor deze verzamelde vogel. In 
die tijd was Roodkopklauwier nog een regelmatige broedvogel in 
België, ook in Vlaanderen. Zo werden in 1925 en 1926 broedgevallen 
gemeld in de gemeente Wijnegem waarop het hier aanvaarde geval 
van 1929 betrekking heeft (Desmet 1987). Gezien het toenmalige 
voorkomen als broedvogel wordt het geval niet opgenomen in de 
telling van de Belgische gevallen. 
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3. Categorie D gevallen

Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus
7 oktober, Marais d’Harchies, Harchies (H), 1 imm.
Een goed gefotografeerde Kroeskoppelikaan in Harchies, die later 
ook op meerdere locaties in Frankrijk werd waargenomen (15 
september, Etang de Flicourt, Guerne, Val-d’Oise en 21 septem-
ber, Mayenne). Op basis van specifieke kleedkenmerken bleek 
het om dezelfde vogel te gaan, een jonge vogel zonder teken van 
een herkomst uit gevangenschap, en eentje die blijkbaar in staat 
was grote afstanden af te leggen. Het BRBC debateerde uitvoerig 
over deze vogel en aanvaarding in de A-categorie was zeker een 
mogelijke optie, maar uiteindelijk is veiligheidshalve toch voor 
categorie D gekozen. In het verleden zijn in België al herhaaldelijk 
Roze Pelikanen Pelecanus onocrotalus en Kleine Pelikanen P. rufes-
cens opgedoken die van zekere of vermoedelijk ontsnapte origine 
waren. Daarom nemen we ook voor dit exemplaar een voorzichtig 
standpunt in. De Franse zeldzaamhedencommissie heeft nog niet 
beslist over het lot van het exemplaar in hun land. Wij plaatsen de 
vogel voorlopig in categorie D. Afhankelijk van de beslissing van 
de Franse collega’s zal deze beslissing mogelijk later bijgesteld 
worden. 

4. Categorie E gevallen 

Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus
11 juni 2015, Insteekdok, Vilvoorde (VB), 1
15 - 17 april, Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, Olmen (A), 1

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus
21 April, Muizen (A), 1, met kweekring. 

Flamingo Phoenicopterus roseus
12 juni, Oud-Heverlee (VB), 1

Dwerggans Anser erythropus
18 mei 2009, Getevallei, Tienen (VB), 2
16 juli - 5 augustus, Sint-Laureins (O), 1
10 september - 17 oktober, Het Zwin, Knokke-Heist (W), 1

Roodhalsgans Branta ruficollis
19 - 20 maart, De Vijvers, Averbode (VB), 1
4 oktober, Uitkerke (W), 1
18 - 30 oktober, Neerharen (L), 1
25 Oktober - 29 december, Bourgoyen, Gent (O), 1
17 november, Gravière, Amay (Lg), 1

Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus
30 november, De Palingbeek, Zillebeke (W), 1

Lammergier Gypaetus barbatus
9 mei, IJzervallei, Oostvleteren (W), 1
Het vijfde Belgische geval, en het vierde sinds 2011. Het verschij-
nen van jonge Lammergieren in de late lente (mei-juni) lijkt een 
bijna jaarlijks verschijnsel te worden. Alle gevallen zijn in categorie E 
geplaatst omwille van hun bewezen of mogelijke herkomst van her-
introductieprojecten in zuidelijk Europa. De vogel uit 2016 onder-
gaat hetzelfde lot. Hij werd gefotografeerd op een akker. We hebben 
geen weet van concrete aanwijzingen dat ook deze vogel zou uit-
gezet zijn. Dergelijke vogels krijgen kleurmerken op bepaalde vleu-
gelpennen waardoor een uniek kleurpatroon ontstaat dat in vlucht 
goed te onderscheiden is. Zoals voorheen reeds gezegd neemt het 
BRBC een voorzichtige positie in met betrekking tot Lammergier, 
zeker als er geen afdoende informatie is over de aan- of afwezigheid 
van kenmerken die wijzen op directe herintroductie in het wild. 

Monniksgier Aegypius monachus
30 mei 2015, Retie (A), 1 imm.
Een jonge vogel gefotografeerd in een weide. Twee dagen eerder 
werden twee Monniksgieren gerapporteerd in Dave (N) en twee 
dagen later dook een vogel op in On (Lx). Die gevallen zijn al aan-
vaard in categorie E (Faveyts et al. 2016). Gelet op de grote zeld-
zaamheid van de soort en de kort op elkaar volgende data, wordt 
verondersteld dat de vogel van Retie op één van de exemplaren uit 
zuidelijk België betrekking had. De vogel die op 1 juni 2015 in On 
werd gezien droeg een pootring die wees op afkomst uit een her-
introductieproject. Kort daarvoor waren in de Franse Lorraine, niet 
ver van de Belgische grens, twee exemplaren gezien die op basis 
van hun merktekens afkomstig bleken van een Frans herintroductie-
project, met name in de Grand Causses. Beide waren geboren in het 
wild in 2014, uit ouders van onbekende origine (in het wild geboren 
of zelf geherintroduceerd). Alle Belgische gevallen uit 2015 worden 
toegedicht aan diezelfde twee vogels, en worden dus in categorie E 
geplaatst. Zie Vandevyvre (2016) voor meer details. 

Arendbuizerd Buteo rufinus
2 december 2015, Edegem (A), 1 2kj. 
Een gehavende vogel die werden gevonden in een tuin en die werd 
binnengebracht in het VOC van Brasschaat. De vogel vertoonde 
kenmerken van de Noord-Afrikaanse ondersoort cirtensis: kop niet 
echt bleker dan onderlichaam, warme rossige tint en relatief grote 
kop. De vindplaats en de staat van het verenkleed doen sterk ver-
moeden dat het een uit gevangenschap ontsnapte Arendbuizerd 
betrof. De vogel droeg geen pootring, wat er op zou kunnen wijzen 
dat hij op illegale wijze in ons land terecht kwam. Het meebrengen 
van roofvogels, onder meer Arendbuizerden, uit Noord-Afrika door 
personen van Noord-Afrikaanse origine, is een praktijk die in het ver-
leden in meerdere Europese landen al een aantal keren werd vastge-
steld of vermoed. Dat de vogel schijnbaar tot de ondersoort cirtensis 
behoorde lijkt ook in die richting te wijzen. 

Kortbekzeekoet Uria lomvia
13 mei 2014, Haven, Antwerpen (A), 1 ad. br.

❱ Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi. 8 oktober 2016. Assebroek  
(Foto: Filip De Ruwe)

44-59



58 • RAPPORT Natuur.oriolus I  83 (2)  I  20-30

Een Dikbekzeekoet werd gevonden op een boot in de Antwerpse 
haven. Meer informatie werd opgespoord maar het kon niet beves-
tigd worden dat de vogel de boot op eigen kracht bereikte binnen 
de Belgische territoriale grenzen. De vogel kon dus niet in categorie 
A aanvaard worden. Hij revalideerde snel in een vogelopvangcen-
trum, en kon op 16 mei 2014 worden vrijgelaten langs de kust te 
Raversijde (W). 

Cirlgors Emberiza cirlus
27 juli, Herseaux (H), 1 ad. m. 
Een ongewone datum, een ongewone locatie (bebouwde kom) en 
bovenal een kweekring aan de poot: allemaal indicaties van een her-
komst uit gevangenschap. 

5. Niet-aanvaarde gevallen

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

Dwerggans Anser erythropus: 20 september 2016, Gent, Bourgoyen 
(O), 1. Zwarte Rotgans Branta bernicla nigricans: 19 oktober, 
De Panne. Langstrekkend in een groep Zwartbuikrotganzen 
Branta bernicla bernicla. Hybride niet met zekerheid uit te sluiten. 
Amerikaanse Smient Anas americana:  16 - 17 februari, Sint-
Pieters-Put, Brugge (W), 1 m. ad. Ringsnaveleend Aythya col-
laris x Kuifeend Aythya fuligula: 16 maart, Frasnes (H), 1. Grijze 
Wouw Elanus caeruleus: 20 november 2016, Beernem (W), 1. 
Schreeuwarend Aquila pomarina: 9 april 2006, De Maten, Genk (L), 
1. Dezelfde vogel werd ook gezien in Budel, Nederland, later op 
dezelfde datum. Hij werd evenmin aanvaard door de collega’s van 
de CDNA; 12 mei, Rollegem (W), 1. Dwergarend Hieraaetus pen-
natus: 12 september 2014, Roosdaal (VB), 1; 14 oktober, Lommel, 1. 
Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus: 16 september – 7 oktober: 1. 
Poelsnip Gallinago media. 20 april, Hingene (A), 1. Vale Gierzwaluw 
Apus pallidus: 2 januari 2016, Lier, Beneden Netevallei (A), 1. 
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris: 16 november, Oud-Heverlee 
(VB). Roodstuitzwaluw Hirundo daurica: 20 september, Vorst (Br), 
1. Siberische Boompieper Anthus hodgsoni: 12 november 2016, 
Kooigem (W), 1. Citroenkwikstaart Motacilla citreola: 1 septem-
ber 2016, Houthulst (W), 1. Baardgrasmus Syvlia cantillans: 15 mei 
2016, Neerharen (L), 1 m. ad. Kleine Vliegenvanger Ficedula parva: 
10 oktober 2016, Koolkerke (W), 1. Vale Lijster Turdus obscurus: 29 
oktober 2016, Tollembeek (VB), 1. Foto’s tonen Koperwiek Turdus 
iliacus. Siberische Tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis: 17 febru-
ari, Wintam (A), 1; 23 oktober 2016, Rotem, Bichterweerd (L), 1; 17 
november 2016, Neerpelt, Het Hageven (L), 1; 29 november 2016, 
Nieuwpoort, Ideeëntuin (W), 1. Witkopstaartmees Aegithalos cau-
datus caudatus: 9 februari 2015, Evergem (O), 1; 10 februari 2015, 
Huise (O), 2; 16 februari 2015, Heldergem (O), 2; 24 februari 2015, 
Kalmthout (A), 1; 30 september 2015, Provinciaal Domein, Eeklo (O), 
1; 23 oktober 2015, De Fonteintjes, Zeebrugge (W), 1; 24 oktober 
2015, Vierkensbroek, Averbode (VB), 1; 26 oktober 2015, Ukkel (Br), 
1; 31 oktober 2015, Hermalle-sous-Huy (Lg), 1; 8 november 2015, 
Elsenborn (Lg), 5; 11 november 2015, Beernem (W), 1; 11 november 
2015, Het Aardgat, Tienen (VB), 5; 11 november 2015, Tongeren (L), 
3; 14 november 2015, Thommen (Lg), 3; 15 november 2015, Wilrijk 
(A), 1; 23 december 2015, Olen (A), 2; 24 december 2015, Rijkevorsel 
(A), 1; 30 december 2015, Willebroek (A), 1; 1 januari 2016, Sint-
Martens-Bodegem (VB), 1; 2 januari 2016, Vosselaar (A), 1; 2 januari 
2016, Loupoigne (BW), 6; 7 januari 2016, Lille (A), 1; 10 januari - 18 
februari 2016, Beauvechain (BW), 1; 12 januari 2016, Hoogstraten 
(A), 1; 13 januari 2016, Gesves (N), 6; 13 januari 2016, Harelbeke 
(W), 1; 18 - 19 januari 2016, Viesville (H), 10; 2 januari 2016, Eeklo, 
Provinciaal Domein (O), 1; 21 januari 2016, Herselt (A), 1; 23 janu-
ari - 19 maart 2016, Oudergem (Br), 1; 23 Januari 2016, Lauw (L), 1; 

31 januari - 7 februari 2016, Genk, De Maten (L), 1; 5 - 7 februari 
2016, Tourinnes-La-Grosse (BW), 4; 6 februari 2016, Lichtaart (A), 1; 
6 februari 2016, Merksplas (A), 1; 7 februari 2016, Vieux-Genappe 
(BW), 1; 11 februari 2016, Eeklo, Provinciaal Domein (O), 1; 12 febru-
ari 2016, Hoepertingen (L), 7; 13 februari 2016, Dilsen-Stokkem (L), 1; 
13 februari 2016, Rummen (VB), 1; 14 februari 2016, Wilrijk (A), 1; 15 
februari 2016, Zonhoven (L), 1; 17 februari 2016, Gors-Opleeuw (L), 1; 
20 februari 2016, Gent (O), 1; 21 februari 2016, Outrelouxhe (Lg), 1; 
27 februari 2016, Wavreille (N), 1; 28 februari 2016, Berchem (A), 1; 
4 - 9 maart 2016, Maaseik (L), 1; 6 maart 2016, Zonnebeke (W), 1; 
6 - 12 maart 2016, Overpelt (L), 1; 14 maart 2016, Ursel (O), 1; 16 
maart 2016, Lippelo (VB), 1; 17 maart, Herselt (A), 1; 18 maart 2016, 
Kruibeke (O), 1; 10 - 11 april, Kessenich (L); 17 oktober 2016, Heist, 
De Sashul (W), 1. Alpenkauw Pyrrhocorax graculus: 1 juni 2012, 
Willebroek (A). Bosgors Emberiza rustica: 21 oktober 2015, Sint-
Denijs (W). Een analyse van de geluidsopname door Magnus Robb 
wees uit dat het ging om een Zanglijster Turdus philomelos met een 
afwijkende roep. Witkopgors Emberiza leucocephalos: 7 mei 2016 - 
23 mei 2016, Rochefort (Lx), 1 f. Een druk besproken vogel. Het BRBC 
heeft beslist een voorzichtige houding aan te nemen betreffende 
vrouwtjesgorzen met kenmerken van Witkopgors, gelet op de grote 
moeilijkheden inzake onderscheid van Geelgors (Hellquist 2016, 
Gerald Driessens in litt.). Het is bekend dat beide taxa op grote schaal 
en over een groot gebied in de centrale Palearctis met elkaar hybri-
diseren (Byers et al. 1995, Panov et al. 2003). Het feit dat de vogel tot 
diep in het broedseizoen aanwezig bleef en dat er paring met een 
Geelgors werd waargenomen werden als bijkomende bezwarende 
elementen voor aanvaarding als Witkopgors gezien. Er zijn geen 
bekende gevallen van territoriale en/of broedende Witkopgorzen 
ten westen van de Oeral  (Hagemeijer & Blair 1997, Mitchell 2017). 
Dwerggors Emberiza pusila: 16 november, Sint-Lenaarts (A), 1.

Contact BRBC 
Website, voor formulieren en alle informatie: 
http://www.belgianrbc.be/   
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Samenvatting – Summary - Résumé
Zeldzame vogels in België in 2016
Dit rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC) behan-
delt 2016. Het bevat in totaal 309 gevallen van zeldzame vogels, 
verdeeld over 79 (onder)soorten en soortenparen. De grote meer-
derheid van de gevallen heeft betrekking op 2016. Een minderheid 
heeft betrekking op eerdere jaren. 204 gevallen zijn aanvaard in 
categorie A, twee in categorie B, één in categorie D, 18 in categorie 
E en 84 gevallen werden niet weerhouden. Er worden twee nieuwe 
soorten aan de Belgische lijst toegevoegd: Sierlijke Stern (geval uit 
1988) en Kroonboszanger. Derde Belgische gevallen waren er voor 
Steppenarend en Bonte Tapuit. Van Dwergaalscholver, Amerikaanse 
Oeverloper en Franklins Meeuw kon het vierde geval worden opge-
tekend. Voor Woestijntapuit was er een vijfde geval. Er werden 
recordaantallen genoteerd van Ralreiger (acht vogels, inclusief nest-
bouw door twee exemplaren), Grijze Wouw (vijf vogels), Aziatische 
Roodborsttapuit (drie) en Dwerggors (tien). De eerste twee geval-
len van Rode Rotslijster sinds 2000 waren vermeldenswaardig, net 
als voor het eerst sinds lang weer gevallen van Scharrelaar en Kleine 
Spotvogel. Uniek was een geslaagd broedgeval van een mannetje 
Roodsterblauwborst met een vrouwtje van onbekende ondersoort. 
Het haalt bijna de hoofdlijnen niet meer maar een totaal van 31 Vale 
Gieren is vermeldenswaardig. Er waren nieuwe gevallen in categorie 
E van Lammergier en Monniksgier. 

Rare birds in Belgium in 2016
This report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC), dealing with 
2016, concerns a total of 309 records of rare birds in Belgium, divided 
into 79 (sub)species and species pairs. The vast majority refers to 2016; 
a minority to previous years. 204 records have been accepted into cate-
gory A, two into category B, one into category D, 18 in category E and 84 
records have been rejected. Two new species were added to the Belgian 
list: Elegant Tern (record from 1988) and Eastern Crowned Warbler. Third 

national records were registered for Steppe Eagle and Pied Wheatear. 
Pygmy Cormorant, Spotted Sandpiper and Franklin’s Gull had their 
fourth record, and Desert Wheatear its fifth. Record numbers were 
noted for Squacco Heron (eight birds, including nest building by two 
of those), Black-winged Kite (five), Siberian Stonechat (three) and Little 
Bunting (ten). Also notable were the first two records of Common Rock 
Thrush since 2000, as well as new records for Roller and Booted Warbler. 
There was a successful breeding by a male Red-spotted Bluethroat with 
a female of unknown subspecies. It hardly makes the headlines any-
more, but a total of 31 Griffon Vultures is still impressive. There were new 
records of Bearded Vulture and Cinereous Vulture for category E.   

Oiseaux rares en Belgique en 2016
Ce rapport du Belgian Rare Birds Committee (BRBC) traite l’année 
2016. Il contient au total 309 cas d’oiseaux rares,  répartis sur 79 (sous-)
espèces. La majorité des cas concernent l’année 2016, une minorité 
les années précédentes. 204 cas ont été acceptés en catégorie A, 2 en 
catégorie B, 1 en catégorie D, 18 en catégorie E et 84 cas n’ont pas été 
retenus. Deux nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste: la Sterne élé-
gante (un cas de 1988) et le Pouillot de Temminck. l’Aigle des steppes et 
le Traquet pie ont été notés pour la troisième fois; le Cormoran pygmée, 
le Courlis Corlieu d’Amérique du Nord et la Mouette de Franklin, pour la 
quatrième fois; le Traquet du désert pour la cinquième fois.On a noté 
des records de Crabier chevelu (8 individus, avec la construction de nid 
par deux exemplaires), d’Elanion blanc (5 individus), de Tarier de Sibérie 
(3) et de Bruant nain (10). Les deux premiers cas de Monticole de roche 
depuis 2000 valent la peine d’être cités, tout comme ceux de Rollier 
d’Europe et d’Hypolaïs bottée depuis longtemps. La nidification réussie 
d’un Gorgebleue à miroir roux mâle et une femelle (dont on ignore la 
sous-espèce) était unique. Ce n’est plus une exception mais le total de 
31 Vautours fauves mérite d’être cité. Il y a eu de nouveaux cas dans la 
catégorie E de Gypaète barbu et de Vautour moine.     
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