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Schaarse vogels winter 2020-2021
❱ Simon Feys

Roodhalsganzen Branta ruficollis werden in een vijftal regio’s waar-
genomen, in verschillende gevallen ging het om verwilderde kooi-
vogels. De grootste groep Wilde Zwanen Cygnus cygnus telde 11 
vogels en werd op 16/02 gezien bij Neerpelt. Op ruim 25 locaties 
werden Krooneenden Netta rufina gezien. Meestal betrof het solitai-
re exemplaren, hier en daar werden kleine groepjes tot drie exempla-
ren gezien. Op een tiental plaatsen werden Witoogeenden Aythya 
nyroca gezien. Bijna overal ging het om solitaire exemplaren, enkel 
in Lanaken werden tot drie vogels samen gezien. Op de Spuikom 
van Oostende overwinterde een mannetje IJseend Clangula hyema-
lis. Daarnaast waren er waarnemingen bij De Panne en in de haven 
van Zeebrugge. Op 20 en 21/02 vlogen duizenden Kraanvogels 
Grus grus over Vlaanderen, waarbij vooral het oosten kon genieten 
van grote groepen overvliegende vogels. Bij het Zwin overwinterde 
één exemplaar. Roodhalsfuten Podiceps grisegena waren op ruim 
tien locaties aanwezig en ook Kuifduikers P. auritus werden van een 
tiental locaties gemeld. Een Rosse Franjepoot Phalaropus fulica-
rius werd op 1/12 gezien bij Doel, in Oostende bleef een exemplaar 
t.e.m. 5/02 aanwezig. Vorkstaartmeeuwen Xema sabini vlogen op 
24/12 langs Koksijde en op 27/12 langs Oostende. De enige Grote 

Burgemeester Larus hyperboreus van de winter vloog op 9/01 over 
de Bourgoyen bij Gent. Kleine Burgemeesters L. glaucoides wer-
den op zeven locaties aan de kust gemeld. De soort was daarmee 
opnieuw algemener dan Grote Burgemeester, iets wat de afgelopen 
jaren steeds vaker gebeurt. Middelste Jagers Stercorarius poma-
rinus vlogen op 1 en 24/12 langs Middelkerke, en op 27/12 langs 
Oostende. Papegaaiduikers Fratercula arctica vlogen op 30/12 
en 7/01 langs Oostende. Een binnenlandse Parelduiker Gavia 
arctica was op 5 en 6/12 aanwezig bij Minderhout. Langs de kust 
werden IJsduikers G. immer waargenomen bij De Panne, Koksijde 
en Zeebrugge. In het binnenland waren er waarnemingen op het 
spaarbekken van Woumen, en vanaf 3/12 overwinterde er één bij 
Willebroek. Een Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa vloog 
op 1/12 langs De Panne. Een erg vroege Zwarte Ooievaar Ciconia 
nigra vloog op 21/02 over Balen. Er waren slechts enkele waarne-
mingen van Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis: op 10/12 bij 
Zeebrugge, op 17/12 bij Zandvliet, en op 23 en 24/02 werden er 
enkele op zee gezien vanaf een onderzoeksschip. Zwarte Ibissen 
Plegadis falcinellus werden waargenomen bij Kieldrecht op 29/01 
en bij Nieuwkerke op 12/02. Kwakken Nycticorax nycticorax wer-

❱ Wilde Zwaan Cygnus cygnus. 11/02/2021. Viersels Gebroekt (A) (Foto: Bart Moons)
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den tijdens de winter van een vijftal plaatsen gemeld. De hoogste 
aantallen Koereigers Bubulcis ibis werden ook deze winter in de 
IJzervallei waargenomen, de grootste groep werd op 16/12 gezien 
bij Stuivekenskerke en bestond uit 27 exemplaren. Van 26/01 t.e.m. 
6/02 was een Purperreiger Ardea purpurea aanwezig bij Meer. 
Winterwaarnemingen van deze soort zijn erg zeldzaam. Van 13 t.e.m. 
31/01 pleisterde een Grijze Wouw Elanus caeruleus bij Alveringem. 
Eendagswaarnemingen waren er op 4/02 bij Beernem en op 28/02 bij 
Lommel. Met waarnemingen op slechts zes locaties was het naar de 
huidige maatstaven een eerder kalme winter voor Ruigpootbuizerd 
Buteo lagopus. Bij Meulebeke werd tussen 12/12 en 16/02 regelma-
tig een Hop Upupa epops waargenomen, het lijkt er dus op dat deze 
vogel hier ten minste een deel van de winter doorbracht. Het was een 
zeer zwakke winter voor Pestvogels Bombycilla garrulus met slechts 
twee waarnemingen: drie vogels vlogen op 16/01 over De Haan, 
en vier vogels werden op 12/02 gezien bij Brugge. Buidelmezen 
Remiz pendulinus werden waargenomen bij Dudzele op 6/12 en 
bij Tienen op 8/02. Buiten de klassieke locaties aan de westkust, 
waren er waarnemingen van Kuifleeuweriken Galerida cristata bij 
Bredene en Wenduine. Winterse Bladkoningen Phylloscopus inor-
natus werden waargenomen op 17/12 bij Uitkerke, en op 10/01 bij 
Veurne. Pallas’ Boszangers Phylloscopus proregulus waren op 9/01 
aanwezig bij Veerle-Laakdal, en op 28/02 bij Everbeek. De Bruine 
Boszanger Phylloscopus fuscatus die in Bredene overwinterde, werd 

daar op 11/02 voor het laatst gezien. Verspreid over Vlaanderen 
werden een 15-tal Siberische Tjiftjaffen Phylloscopus collybita tris-
tis waargenomen. Op een vijftal locaties aan de kust waren deze 
winter Graszangers Cisticola juncidis aanwezig. In tegenstelling tot 
wat in het vorige overzicht werd geschreven, was er al een eerdere 
bevestigde winterwaarneming van Gele Kwikstaart Motacilla flava 
in Vlaanderen: tussen 21/12/1988 en 4/01/1989 was een exemplaar 
aanwezig op een slaapplaats van Witte Kwikstaarten Motacilla 
alba in de voorhaven van Oostende. De twee overwinterende Grote 
Piepers Anthus richardi bleven nog de hele periode aanwezig in het 
Zwin bij Knokke. In het binnenland werd er één waargenomen op 
12/12 in de Kalkense Meersen. Nog in het Zwin overwinterden min-
stens zes Fraters Linaria flavirostris. Elders waren er waarnemingen 
van drie exemplaren bij Bredene op 5/12, 10 op 2/01 bij Doel, vier 
op 23/01 in Zeebrugge, en zes op 15/02 bij Zingem. De grootste 
groep Sneeuwgorzen Plectrophenax nivalis werd waargenomen in 
Bredene, op 6/12 werden daar 56 exemplaren geteld. In deze groep 
zaten ook verschillende vogels van de IJslandse ondersoort. Op 6/12 
werd een Dwerggors Emberiza pusilla geringd bij Veerle-Laakdal, en 
op 12 en 13/12 was er een aanwezig bij Veurne.

Simon Feys simon.feys@natuurpunt.be

❱ Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus. 09/01/2021. Bredene (W) (Foto: Kris De Rouck)
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