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Schaarse vogels winter 2017-2018
❱ Simon Feys

Het grootste aantal Wilde Zwanen Cygnus cygnus in één groep 
betrof 10 vogels en werd waargenomen op 28 dec bij Neerpelt, 
en op 12 feb bij Boekhoute. De grootste groep Krooneenden 
Netta rufina was aanwezig op 7 jan te Blokkersdijk, en telde zes 
vogels. Witoogeenden Aythya nyroca werden van acht locaties 
gemeld, enkel in het Dal van de Grensmaas bij Lanaken en het 
Vinne bij Zoutleeuw waren twee vogels aanwezig. Een vrouw-
tje IJseend Clangula hyemalis pleisterde bijna de volledige peri-
ode bij Ieper. Daarnaast werd de soort ook waargenomen bij De 
Panne, Maasmechelen, Lanaken en Antwerpen. Parelduikers 
Gavia arctica werden vooral langsvliegend gezien langs de kust, 
in het binnenland pleisterde een exemplaar van 26 t.e.m. 30 dec 
bij Mol. IJsduikers G. immer werden enkel aan de kust waar-
genomen, met meldingen uit Bredene, Oostende, Zeebrugge, 
Middelkerke en De Panne. Op de Spuikom bij Oostende waren 
op 16 en 17 jan twee vogels aanwezig, op 23 jan werd daar één 
vogel dood aangetroffen. Vanaf 1 feb waren opnieuw twee vogels 
aanwezig. Roodhalsfuten Podiceps grisegena werden gezien op 
de Spuikom van Oostende, bij De Panne, op het spaarbekken van 
Kluizen, in de haven van Zeebrugge en op het Schulensmeer bij 
Herk-de-Stad. Op deze laatste locatie waren enkele dagen twee 
vogels aanwezig. Kuifduikers P. auritus werden op zeven locaties 
waargenomen, enkel in Knokke werden op 31 jan twee vogels 

gezien, de overige meldingen betroffen solitaire vogels. Winterse 
Kwakken Nycticorax nycticorax werden gemeld van vijf locaties. 
De grootste groep Koereigers Bubulcus ibis zat traditiegetrouw 
in de IJzervallei, daar werden zowel op 13 als 23 jan 14 vogels 
geteld. Kuifaalscholvers Phalacrocorax aristotelis werden gezien 
in de havens van Zeebrugge op 24 dec, Antwerpen op 13 jan en 
Oostende op 25 jan (twee vogels daar). Er waren verspreid over 
Vlaanderen 43 winterwaarnemingen van Rode Wouw Milvus mil-
vus. Met 76 meldingen in 46 km-hokken deed Zeearend Haliaeetus 
albicilla het afgelopen winter goed. In Kalmthout waren op 26 feb 
twee vogels samen aanwezig, de rest betrof solitaire vogels. Bij een 
waarneming in Vleteren konden de ringen worden gefotografeerd, 
zodat kon worden achterhaald dat deze vogel in mei 2017 uit het 
ei kroop op het Vogeleiland in Flevoland (Ndl.). Ruigpootbuizerds 
Buteo lagopus werden op negen locaties gezien. Nog tot half janu-
ari werden zuidwaarts trekkende Kraanvogels Grus grus waarge-
nomen, vanaf februari werden alweer de eerste trekkers richting 
noord genoteerd. Grote Burgemeesters Larus hyperboreus wer-
den waargenomen op 16 dec in Oostende, van 30 dec t.e.m. 1 jan 
in Blankenberge, en op 1 jan in Gent. Vanaf de jaarwisseling wer-
den op verschillende plaatsen Kleine Burgemeesters L. glaucoides 
in eerste winterkleed waargenomen: op 5 jan bij Kalken, van 29 jan 
t.e.m. 5 feb in Gent, en vanaf 17 feb bij Grimbergen. 

❱ Buidelmees Remiz pendulinus. 12 februari 2018. Kortbroek, Kruibeke (O) (Foto: Wim Deloddere)
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De enige Kleine Alk Alle alle van de winter vloog op 3 dec langs 
Koksijde. Oehoes Bubo bubo zijn nog steeds volop in uitbreiding, 
en werden gemeld van een 15-tal locaties. Nog tot ver in janu-
ari werd regelmatig een Hop Upupa epops gezien in Nazareth. 
Daarnaast waren er waarnemingen op 5 dec in Kruishoutem, en 
op 9 dec in De Haan. Een Slechtvalk Falco peregrinus met ken-
merken van de mediterrane ondersoort brookei werd op 17 jan 
waargenomen bij Oostakker. Naast de Oehoe neemt ook de Raaf 
Corvus corax in Vlaanderen gestaag toe. Afgelopen winter waren er 
28 meldingen van deze enigmatische soort, allen uit de oostelijke 
helft van Vlaanderen. Ook tijdens deze periode bleven Pestvogels 
Bombycilla garrulus schaars, met slechts een tiental waarnemin-
gen, waarbij het op één geval van twee vogels na telkens solitaire 
vogels betrof. Buidelmezen Remiz pendulinus werden slechts op 
twee locaties waargenomen: in Kruibeke overwinterde één vogel, 
in Doel werden op 13 jan twee vogels waargenomen. Buiten de 
klassieke plaatsen aan de Westkust werd ook in Raversijde en 
Bredene een Kuifleeuwerik Galerida cristata waargenomen. 
Er kwamen waarnemingen uit 12 km-hokken. Meldingen van 
Siberische Tjiftjaffen Phylloscopus collybita tristis kwamen uit 
Heist, Houtem, Wilsele, Teralfene en Kallo. Een Pallas’ Boszanger 
P. proregulus was van 12 t.e.m. 18 feb aanwezig bij Brustem. De 
grootste groep Sneeuwgorzen Plectrophenax nivalis tenslotte 
bestond uit 30 vogels en werd waargenomen bij Blankenberge. 
De enige binnenlandwaarneming was deze van twee vogels bij 
Doel op 1 dec.

Simon Feys (simon.feys@natuurpunt.be)
❱ Kleine Burgemeester Larus glaucoides eerste winter. 25 februari 2018. 
Grimbergen (VB) (Foto: Axel Smets)

WWW.KITEOPTICS.COM

LYNX HD
KLEIN FORMAAT, GROTE INDRUK

De uitmuntende verrekijkers van het Belgische KITE Optics 
zijn met Natuurpunt ledenkorting verkrijgbaar bij AS Adventure. 
Ontdek ze in alle winkels!

Adv_KiteOptics_Oriolus2018.indd   1 11/06/2018   15:21:47

61-62


