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Batumi Raptor Count:  
10 jaar later

Zeldzame vogels  
2019

Oosterse TortelVogelrichtlijngebied in de 
kijker: Blokkersdijk

Huisgierzwaluw:  
nieuw voor België
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De volgende ochtend werd de Oosterse Tortel door tientallen waar-
nemers bekeken, waarna ze in verschillende, verspreid liggende 
tuintjes ging foerageren. Het was daardoor moeilijk om de vogel 
opnieuw te lokaliseren. Later tijdens zijn verblijf zat hij vaak mak-
kelijker vindbaar langs de toegangsweg naar het waterzuiveringsta-
tion, zodat er goede foto’s konden worden gemaakt. Op 31 maart 
werd de Oosterse Tortel voor het laatst waargenomen. Het is echter 
goed mogelijk dat de vogel nog langer in de buurt vertoefde.

De Oosterse tortel is ietwat groter dan een Zomertortel en benadert 
het formaat van een Holenduif C. oenas. Verschillen met Zomertortel 
zijn: een bruinere i.p.v. grijze kruin, een smallere naakte huid rond 
het oog, een minder contrasterende witte buik en de blauwgrijze 
rug die verder doorloopt over stuit. De bleke toppen over de dekve-
ren vormen op afstand blekere banen over de bovenvleugel en het 
grijze vleugelpaneel is beperkter en minder duidelijk begrensd dan 
in Zomertortel.

De Heistse Oosterse Tortel was een adulte vogel: de dekveren waren 
alle van eenzelfde generatie, eerste wintervogels tonen een meer 
rommelige mix van adulte en juveniele veren, zoals te zien was bij 
de vogel van Gierle (A). Ook de fel roodoranje iriskleur past beter op 
een adult.

Oosterse Tortels die in Europa op ondersoort werden bepaald, ble-
ken Meenatortels S. o. meena te zijn; dit is de iets kleinere, Westelijke 
ondersoort. Ze verschilt van de Oostelijke orientalis aan de bredere 
en bleker rosse zomen aan de dekveren, wittere buik en onderstaart-

dekveren, en wittere in plaats van grijzere toppen aan de staartpen-
nen. De Heistse vogel toonde de volledige set meena-kenmerken.

Indien aanvaard door het BRBC is dit de tweede waarneming van 
Oosterse Tortel voor België en de eerste die live kon worden gezien. 
Het eerste geval betrof een vogel die tussen 3 januari en 12 maart 
2018 enkele malen opdook in een tuin in Gierle (A) en door foto-
graaf Staf Wolput in 2020 met behulp van Obsidentify werd gede-
termineerd (Webref 1). Winterwaarnemingen van ‘Zomertortels’ 
worden best goed gescreend, de meeste Europese waarnemingen 
van Oosterse Tortels situeren zich immers in het winterseizoen. Toch 
dient men rekening te houden met die uitzonderlijk uit gevangen-
schap ontsnapte of overwinterende Zomertortel.

Het verspreidingsgebied van de Oosterse Tortel strekt zich uit van 
Centraal Azië en het Indisch Subcontinent oostwaarts tot in China 
en Vietnam. Vogels uit het noordelijk deel van de verspreiding zijn 
trekvogels die overwinteren in het zuiden van het continent. Die uit 
het meest westelijke deel van het verspreidingsgebied broeden nog 
net in de uiterste rand van Europees Rusland, deze vogels overwin-
teren in Pakistan en Indië (Keller et al 2020). Het westelijk deel van 
het broedgebied van de Oosterse Tortel overlapt met het broedge-
bied van de Zomertortel. Echter, in tegenstelling tot de dramatische 
achteruitgang van de Zomertortel, zien we bij Oosterse Tortel een 
langzame noordwaartse uitbreiding van het broedgebied. De laatste 
decennia is het aantal waarnemingen in West-Europa dan ook sterk 
toegenomen, zo telt Nederland sinds de eerste waarneming in 2009 
nu al 11 aanvaarde gevallen.

Gerald Driessens: gerald.driessens@natuurpunt.be
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Tweede Oosterse Tortel voor België  
bij Heist in maart 2021
Op 4 maart zag Jan Houvenaeghel op de voederplaats van het waterzuiveringstation (gelegen tegen de vaarten Stinker 

& Blinker) in Heist (W) een tortel, waarvan snel duidelijk werd dat het een Oosterse Tortel Streptopelia orientalis moest 

zijn. De waarnemingsplaats was echter niet toegankelijk en voor het publiek alleen zichtbaar vanaf de vaartdijk. De 

eerste zoekacties waren tevergeefs maar op 19 maart werd de vogel teruggezien en werd vastgesteld dat hij met Turkse 

Tortels S. decaocto en Houtduiven Columba palumbus ging overnachten in een bomenrij t.h.v. de Kleiputten van Heist.

❱ Gerald Driessens

❱ Oosterse Tortel Streptopelia orientalis meena adult. 30/03/2021. Heist (W)  
(Foto: Filip De Ruwe)

Summary - Résumé
Second Oriental Turtle Dove for Belgium at Heist in March 2021
On March 4 2021 an Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis meena 
was discovered at Heist (W).

Deuxième Tourterelle orientale pour la Belgique à Heist, Mars 2021
Le 4 mars 2021 une Tourterelle orientale Streptopelia orientalis meena 
a été découvert à Heist (W)
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