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Schaarse vogels voorjaar en zomer 2018
❱ Simon Feys

Opmerkelijk was het koppel Wilde Zwanen Cygnus cygnus dat nog 
op 5 jun werd waargenomen in het Dal van de Grensmaas bij 
Lanaken. Krooneenden Netta rufina werden op een 20-tal locaties 
gezien, de grootste groep zwom op 20 jul op De Kuifeend bij 
Antwerpen en bestond uit zeven vogels. Van 12 locaties werden 
Witoogeenden Aythya nyroca gemeld. Het vrouwtje IJseend 
Clangula hyemalis van Ieper bleef daar nog t.e.m. 19 mei aanwezig. 
Parelduikers Gavia arctica pleisterden op 27 apr op het AWW-
bekken in Broechem en op 6 mei op de Bergelenput in Gullegem. 
IJsduikers G. immer waren nog aanwezig op 2 maa in Zeebrugge, 
en t.e.m. 24 maa op de Spuikom van Oostende. Een Vale 
Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus vloog op 25 aug langs De 
Panne. In het Schulensbroek was nog t.e.m. 11 apr een 
Roodhalsfuut Podiceps grisegena aanwezig, van 3 maa t.e.m. 2 apr 
werden daar zelfs regelmatig twee vogels gezien. Daarnaast werd 
deze soort ook waargenomen op 11 en 14 maa in Zeebrugge, van 
30 mei t.e.m. 1 jun in Rotem, op 12 jul bij Verrebroek en vanaf 23 jul 
bij Doel. Kuifduikers P. auritus waren aanwezig op 1 en 19 maa in 
Walem, op 2 maa in Zeebrugge, van 24 maa t.e.m. 4 apr in Oostende, 
van 26 maa t.e.m. 25 apr bij Duffel/Rumst, en vanaf 6 mei bij Wintam. 
De eerste Zwarte Ooievaar Ciconia nigra vloog op 18 maa over het 
Schulensbroek. Zwarte Ibissen Plegadis falcinellus werden waarge-

nomen op 4 maa bij Wuustwezel, op 6 mei in Diepenbeek, op 13 
mei in Geetbets en van 19 t.e.m. 24 jul in de IJzervallei. De eerste 
Woudaap Ixobrychus minutus zat op 29 apr in De Wijvenheide bij 
Zonhoven. Kwakken Nycticorax nycticorax werden van meer dan 20 
locaties gemeld. De grootste groep Koereigers Bubulcus ibis werd 
eens niet in de IJzervallei waargenomen, maar wel bij Doel: op 31 
jul werden daar 10 vogels geteld. Op 24 maa vloog de eerste 
Purperreiger Ardea purpurea van het voorjaar over Weerde. Tussen 
3 jun en 6 jul werd de soort nergens gemeld, daarna doken hier en 
daar alweer de eerste najaarstrekkers op. Op 13 en 18 jul werd een 
Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis waargenomen in 
Oostende. De enige Vale Gier Gyps fulvus vloog op 15 jun over 
Melle. Slangenarenden Circaetus gallicus werden op een tiental 
locaties waargenomen. De eerste Steppekiekendief Circus macrou-
rus vloog op 31 maa over het Zwin bij Knokke-Heist. T.e.m. 15 mei 
volgden er in totaal nog een 20-tal. Op 7 apr vloog de eerste 
Grauwe Kiekendief C. pygargus over Alveringem. Goed nieuws was 
het geslaagde broedgeval van deze soort bij Diksmuide, meer 
details hierover verschenen in het vorige nummer van Natuur.orio-
lus, themanummer Akkervogels. De eerste Zwarte Wouw Milvus 
migrans van het voorjaar vloog op 9 maa over Tielt. Op een tiental 
locaties werden Zeearenden Haliaeetus albicilla waargenomen. 

❱ Kuifduiker Podiceps auritus. 15 mei 2018. Kanaalzone Wintam (A) (Foto: Herman van Looken)
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Ruigbootbuizerds Buteo lagopus werden nog gezien op 16 maa in 
het Zwin bij Knokke-Heist en bij De Haan, op 19 maa bij Oostende, 
op 25 maa bij Leopoldsburg en op 2 apr over Westkapelle. Op 
slechts vier locaties werden zingende Kwartelkoningen Crex crex 
gemeld. Het eerste Porseleinhoen Porzana porzana werd op 24 
maa geringd in Lebbeke. Slechts in een zestal gebieden werden zin-
gende vogels waargenomen. Op 4 en 5 maa trokken tienduizenden 
Kraanvogels Grus grus over (vooral de oostelijke helft van) 
Vlaanderen. Op 27 mei vlogen de laatste voorjaarstrekkers over 
Torhout, de eerste najaarstrekkers vlogen op 9 aug over Gingelom. 
Op 5 apr zaten de eerste Steltkluten Himantopus himantopus in de 
IJzervallei. In Oudenburg broedden drie koppels deze zomer in 
totaal 10 eieren uit. Op 20 apr werd de eerste Morinelplevier 
Charadrius morinellus waargenomen in Outgaarden. T.e.m. 27 mei 
werden in totaal 23 vogels gezien op zeven locaties. De eerste voor 
het najaar vloog al op 30 jul over Zeebrugge. Er volgden waarne-
mingen op een tiental locaties, de grootste groep zat in Outgaarden 
en bestond uit 34 vogels. Gestreepte Strandlopers Calidris mela-
notos waren aanwezig bij Alveringem van 22 t.e.m. 25 mei, en op 25 
en 26 mei bij Merelbeke. Een Rosse Franjepoot Phalaropus fulicari-
us was van 8 t.e.m. 11 jul aanwezig op Blokkersdijk. Poelruiters 
Tringa stagnatilis waren aanwezig in de IJzervallei van 6 t.e.m. 15 
apr, in Rummen op 21 mei, bij Knokke op 22 mei, in Nieuwpoort op 
24 mei en in Sint-Truiden op 29 aug. Grote Burgemeesters Larus 
hyperboreus werden waargenomen op 6 apr over Bredene, op 15 
apr en 2 mei op het waterspaarbekken van Woumen, op 25 apr (ver-
moedelijk dezelfde) bij Alveringem en op 1 jun over Zeebrugge. De 
Kleine Burgemeester L. glaucoides die al enige tijd in de omgeving 
van Grimbergen zat werd nog gezien t.e.m. 28 apr. Daarnaast waren 
er ook waarnemingen op 9 apr in Mechelen, op 10 apr bij Lier, op 6 
en 7 mei in Turnhout, op 12 mei in Oostkamp en Alveringem, op 27 
mei in Nieuwpoort, en op 1 jun in Oostende. De eerste van 17 tij-
dens deze periode gemelde Reuzensterns Hydroprogne caspia 
vloog op 2 apr langs de Fonteintjes in Zeebrugge. Met in totaal 
zeven vogels op vier verschillende data bleek dit de beste locatie 
om de soort waar te nemen. Witwangsterns Chlidonias hybrida 
werden waargenomen tussen 22 apr en 27 mei, in Doel, Harelbeke, 
Zoutleeuw, Lier, Damme, Lokeren en Ardendonk. Op twee duo’s na 
ging het steeds om solitaire vogels. Op 1 mei pleisterden drie 
Witvleugelsterns C. leucopterus in het Viersels Gebroekt bij 
Zandhoven. Daarna volgden in het voorjaar nog waarnemingen in 
Beveren, De Haan, Oudenburg, Dilsen-Stokkem, Diksmuide en 
Zoutleeuw, samen goed voor 13 exemplaren. Op 1 aug werden vijf 
vogels gemeld uit De Wijvenheide bij Zonhoven. Een Middelste 
Jager Stercorarius pomarinus vloog op 25 aug langs Blankenberge 
en De Panne. De eerste Bijeneter Merops apiaster werd op 6 mei 
waargenomen bij Gent. Tussen 19 mei en 24 jun volgden nog 15 
waarnemingen, de grootste groep betrof 14 vogels die op 19 en 20 
mei aanwezig waren bij Oudenburg. Vanaf begin juni was in de 
omgeving van Riemst (en net over de taalgrens in Eben-Emael) een 
koppel aanwezig, dat uiteindelijk succesvol broedde en vier jongen 
grootbracht. Gedurende het voorjaar en de zomer werden op meer 
dan 30 locaties Hoppen Upupa epops waargenomen, een behoor-
lijk hoog aantal voor deze soort. Een broedgeval bleef – in tegen-
stelling tot vorig jaar – echter uit. Draaihalzen Jynx torquilla wer-
den t.e.m. 25 mei waargenomen, de eerste voor het najaar werd al 
op 26 juli gezien bij Hechtel-Eksel. Op 12 mei vlogen de eerste 
Roodpootvalken Falco vespertinus over de Fonteintjes in 
Zeebrugge en over Bonheiden. T.e.m. 27 mei werden in totaal nog 
acht andere trekkers genoteerd. Een pleisterend tweedejaars 
vrouwtje zat van 12 t.e.m. 20 mei bij Oud-Heverlee. Op 3 jul tenslot-
te joeg een tweedejaars mannetje in de Prosperpolder bij Doel. De 
laatste Klapekster Lanius excubitor van het voorjaar zat op 9 mei 
bij Kasterlee. Voor het eerst sinds 1865 broedden in Vlaanderen 

weer Raven Corvus corax, in het Dijleland bracht een koppel min-
stens drie jongen groot. Meer over dit broedgeval is te lezen in het 
Natuurbericht dat hierover verscheen en volgend jaar ook in 
Natuur.oriolus. Ook elders in Vlaanderen nam het aantal waarne-
mingen sterk toe, met vooral in Limburg herhaalde meldingen uit 
enkele gebieden. Op 26 april vlogen de laatste Buidelmezen Remiz 
pendulinus van het voorjaar over Anzegem. De eerste najaarsvo-
gels werden op 1 aug waargenomen in Hingene. Kuifleeuweriken 
Galerida cristata werden enkel waargenomen in een zestal gebie-
den langs de kust tussen de Franse grens en Nieuwpoort. Er waren 
13 zangposten van Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus, de 
meeste hiervan bleven echter slechts kortstondig aanwezig. De 
eerste najaarstrekker werd op 1 aug geringd in het Paddenbroek 
bij Berchem (Kluisbergen). De eerste Waterrietzanger A. paludico-
la werd op 25 jul geringd. Het werd een goed najaar voor de soort, 
met meer dan 130 ringvangsten, aangevuld met enkele veldwaar-
nemingen. Op 14 apr werden op verschillende plaatsen de eerste 
Snorren Locustella luscinioides gehoord. Op 29 jul werd een 
Graszanger Cisticola juncidis waargenomen bij Wenduine. Vanaf 2 
aug zong er één bij Oud-Heverlee, op 4 aug dook daar ook een 
tweede exemplaar op. Vanaf 18 aug zong ook in het Groot Rietveld 
bij Kallo een vogel. De eerste Sperwergrasmus Sylvia nisoria van 
het najaar werd op 18 aug geringd in Lommel. Later in de maand 
volgden nog ringvangsten op 22 aug in Herne, en op 31 aug in 
Damme. Zingende Taigaboomkruipers Certhia familiaris werden 
waargenomen in het Munsterbos bij Bilzen en in het Zoniënwoud 
bij Tervuren. Tussen 11 apr en 6 mei werden zeven Grote Piepers 
Anthus richardi waargenomen. Tussen 10 apr en 12 mei werden 
slechts 13 Duinpiepers A. campestris gemeld. De eerste najaars-
trekkers werden op 14 aug gezien bij Brecht en Arendonk. Tijdens 
het voorjaar werden 15 Roodkeelpiepers A. cervinus waargeno-
men, de eerste was op 27 apr aanwezig bij Doel. Roodmussen 
Carpodacus erythrinus werden gemeld in Keiem op 9 mei, in 
Verrebroek op 20 jun en bij Kruibeke op 8 jul. Tussen 4 mei en 28 
jun werden slechts zes Ortolanen Emberiza hortulana doorgege-
ven. De eerste voor het najaar vloog op 7 aug over Lebbeke, in de 
loop van augustus werden er nog een 25-tal gemeld. Op 29 maa 
was een Dwerggors Emberiza pusilla aanwezig bij Sint-Martens-
Latem.

Simon Feys simon.feys@natuurpunt.be

❱ Roodpootvalk Falco vespertinus tweedejaars vrouwtje met Meikever.  
17 mei 2018. Haasrode (VB) (Foto: Gert Vandezande)
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