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Schaarse vogels zomer 2017
❱ Simon Feys

Krooneenden Netta rufina waren deze zomer op vijf locaties aanwe-
zig, de grootste groep betrof acht ex op 16 jul op de Augustijnenvijver 
in Genk. Witoogeenden Aythya nyroca werden gemeld van vier 
locaties, enkel in Lanaken ging het om twee vogels, in Harelbeke, 
Kallo en Doel was er telkens 1 ex aanwezig. Zowel op 5 als op 19 
aug vloog een Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus langs 
de zeetelpost van De Panne. Doorheen de zomer werden Zwarte 
Ooievaars Ciconia nigra waargenomen, de grootste groep bestond 
uit 13 vogels die op 24 aug over het Turnhouts Vennengebied vlo-
gen. Kwakken Nycticorax nycticorax werden in meer dan 20 kilo-
meterhokken gemeld. Tot half juli ontbraken waarnemingen van 
Koereiger Bubulcus ibis, daarna werd de soort opnieuw regelmatig 
gemeld met als grootste groep de zes vogels die op 26 aug in de 
IJzervallei aanwezig waren. Purperreigers Ardea purpurea werden 
in alle zomermaanden waargenomen, waardoor de grens tussen 
voorjaarstrekkers, overzomeraars en najaarstrekkers nog moeilijk te 
onderscheiden is. T.e.m. 9 jun zaten nog tot twee Kuifaalscholvers 
Phalacrocorax aristotelis in de haven van Zeebrugge en op 19 aug 
vloog er één langs De Panne. De enige Zeearend Haliaeetus albi-
cilla van de periode vloog op 22 aug over het Groot Schietveld bij 
Brecht. Daar pleisterde nog de hele tijd een Slangenarend Circaetus 
gallicus, op 29 jun kreeg deze het gezelschap van een tweede 
vogel. Doorheen de zomer nam het aantal Slangenarenden hier 
stelselmatig toe, met als hoogtepunt 7 ex die er op 19 aug samen 

werden waargenomen! Elders werd de soort nog gezien in Leuven, 
Anzegem, Beringen, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, 
Kalmthout en Mol. Steppekiekendieven Circus macrourus wer-
den gezien bij Stalhille op 14 aug, bij Kersbeek-Miskom op 21 aug, 
en over het Groot Schietveld bij Brecht op 23 aug. Na verschil-
lende zomerwaarnemingen vloog de eerste trekkende Grauwe 
Kiekendief C pygargus op 31 jul over de telpost van Kooigem/Sint-
Denijs. De enige zingende Kwartelkoning Crex crex zat op 4 jun bij 
Zoutleeuw. Porseleinhoenen Porzana porzana werden in een 15-tal 
kilometerhokken waargenomen. Kraanvogels Grus grus vlogen op 
25 jun over Vorselaar en op 3 jul over Ekeren (4 vogels), een pleiste-
rende vogel was op 21 aug aanwezig bij Zottegem. Het bleek een 
uitstekend jaar te zijn voor broedende Steltkluten Himantopus 
himantopus, met zekere broedgevallen in Uitkerke (één jong), 
Oudenburg (drie jongen), de IJzervallei (acht jongen), Vlissegem 
(één jong) en Kieldrecht (drie jongen). De eerste Morinelplevier 
Charadrius morinellus vloog op 22 aug over de telpost van Kooigem/
Sint-Denijs. In de daaropvolgende week werd de soort van een tien-
tal locaties gemeld, met als grootste groep 24 vogels bij Landen op 
26 aug. Poelruiters Tringa stagnatilis zaten op 8 aug in Doelpolder-
Noord en op 25 aug bij Damme. Reuzensterns Hydroprogne caspia 
werden waargenomen op 21 jun in het Pulderbos bij Zandhoven 
en op 22 jun bij Bredene. Witwangsterns Chlidonias hybrida waren 
aanwezig in de Putten West bij Kieldrecht van 5 t.e.m. 9 jun, bij De 

❱ Slangenarend Circaetus gallicus 2de kalenderjaars. 25 augustus 2017. Groot Schietveld, Brecht (A) (Foto: Luc Peeters)
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Haan op 10 jun, in het Vinne bij Zoutleeuw van 11 t.e.m. 13 jun, en 
op 25 jun in Kruibeke en Wintam. Een Witvleugelstern C leucopterus 
pleisterde tussen 31 jul en 7 aug in de omgeving van Doel, op 15 
aug was er één aanwezig bij Lommel. Een juveniele Kleinste Jager 
Stercorarius longicaudus vloog op 27 jul langs Koksijde, in het binnen-
land werd op 15 aug een adulte vogel waargenomen in het Vinne bij 
Zoutleeuw. Oehoes Bubo bubo werden van zeven locaties doorge-
geven. Velduilen Asio flammeus werden doorheen de zomer gemeld 
van zes locaties, de vogel die op 27 aug over Knokke vloog, betrof 
wellicht de eerste najaarstrekker. Bijeneters Merops apiaster bleven 
zeldzaam, met tussen 1 jun en 9 aug waarnemingen op vijf locaties, 
waarbij het telkens om solitaire vogels ging. Tussen half juli en eind 
augustus doken op zes plaatsen Hoppen Upupa epops op. Voor het 
eerst in 36 jaar kende Vlaanderen een geslaagd broedgeval (zie vol-
gend nummer Natuur.oriolus). Op 5 jun werd de laatste Draaihals 
Jynx torquilla van het voorjaar waargenomen in Huldenberg. De 
eerste najaarstrekker zat op 9 aug in Postel. Op 7 aug vloog een 
mannetje Roodpootvalk Falco vespertinus over Riemst, een week 
later vloog een juveniele vogel over de Bourgoyen-Ossemeersen 
bij Gent. De enige zomerse Klapekster Lanius excubitor zat op 14 
aug in de Bourgoyen-Ossemeersen bij Gent. Op 29 jun vloog er een 
Raaf Corvus corax over Houthalen-Helchteren op 19 en 20 aug werd 
een vogel waargenomen bij Oud-Heverlee. Buidelmezen Remiz 
pendulinus verschenen in Bree op 16 en 17 jul, in Doel op 8 aug en 

in Zonhoven op 23 aug. Kuifleeuweriken Galerida cristata werden 
nog uit slechts drie gebieden gemeld. Zingende Grote Karekieten 
Acrocephalus arundinaceus waren enkel nog aanwezig op 3 jun in de 
Molenbeekvallei bij Erps-Kwerps, eveneens op 3 juni in het Mechels 
Broek bij Mechelen, en op 4 juni in het Vinne bij Zoutleeuw. De eer-
ste vogel van het najaar werd op 1 aug geringd in het Trichelbroek 
bij Laaakdal. De eerste van maar liefst 21 Waterrietzangers A palu-
dicola werd op 1 aug geringd in De Kuifeend in Antwerpen. T.e.m. 1 
sep volgden er waarnemingen (vnl ringvangsten) in Oud-Heverlee, 
Stalhille, Teralfene en Viersel (telkens 1), de IJzervallei (2), Lier-
Anderstad (4), de Eendekooi in Lissewege (11), De Kuifeend (21) en 
Veurne (meerdere). Snorren Locustella luscinioides zongen nog op 
13 locaties, de eerste najaarstrekker werd op 26 jul gevangen in De 
Kuifeend in Antwerpen. Graszangers Cisticola juncidis blijven nog 
steeds zeldzaam met waarnemingen op 3 locaties: in de Uitkerkse 
Polders op 9 jun en 20 aug, in de Prosperpolder bij Doel op 14 jun, en 
in de Kleiputten bij Heist van 24 jun t.e.m. 5 jul. Sperwergrasmussen 
Sylvia nisoria werden geringd op 14 aug bij Brecht en op 16 aug bij 
Hamme. De eerste Duinpieper Anthus campestris van het najaar zat 
op 5 aug op het Groot Schietveld bij Brecht. In de laatste week van 
augustus tenslotte werden in totaal 11 Ortolanen Emberiza hortu-
lana waargenomen, drie van deze vogels vlogen over de telpost bij 
Kooigem/Sint-Denijs.
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Kan jij onze nieuwe raadselvogel op naam brengen? Maak kans 
op een waardebon van 30 euro en stuur je oplossing door naar 
 gerald.driessens@natuurpunt.be
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