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Bijzondere vogelwaarnemingen zomer 2009

Bird News Flanders, Summer 2009
Nouvelles ornithologiques de Flandre, été 2009

DIRK SYMENS, STIJN BAETEN, WOUTER COURTENS, GERALD DRIESSENS, SIMON FEYS, KOEN LEYSEN, JOOST MERTENS, DIRK

OTTENBURGHS, GEERT VAN DEN HEUVEL EN WIM VERAGHTERT

Abstract / Résumé: www.natuurpunt.be/oriolus

Weersomstandigheden

Juni was een mooie zomerse, zonnige en
droge maand. De temperatuursgemiddel-
den lagen iets hoger dan normaal, dankzij de
zomerweek vanaf 24.06 die resulteerde in
een mini-hittegolf.
De zon was elke dag aanwezig. Op slechts
een 4-tal dagen moesten we tevreden zijn
met 2 à 3 uur zonneschijn, maar de meeste
dagen (17 à 18 dagen) was het zonnig tot
zeer zonnig. Op 11 dagen viel plaatselijk
minstens 10 l/m² neerslag of meer, zoals op
9, 10 en 14.06. Meer dan 20 l/m² viel er op
10, 15 en 26.06.
De dagelijkse maximumtemperaturen
waren ondermaats van 3 tot 11.06, op
15.06 en van 19 tot 22.06. Voor de periode
van 3 tot 22.06 lag de gemiddelde maxi-
mumtemperatuur onder de normaalwaarde
maar door de zomerse dagen van 1 en 2.06
en de zomerperiode van 24 tot 30.06 kwam
het maandgemiddelde toch nog 1,5 °C
boven de normaalwaarde uit. Daar de
zomerperiode zich verder zette tot 5.07 kon
men in de Kempen zelfs spreken van een hit-
tegolf (> 25 °C van 24.06 tot 6.07 en  zelfs
> 30 °C van 29.06 tot 4.07).
De laagste minimumtemperaturen kwamen
voor op de Hoge Venen: 1,1 °C tot 2,4 °C op
6, 13, 17 en 20.06. In Vlaanderen bedroegen
de laagste minima 6 à 8 °C, doch in de
Kempen werd in de eerste helft van de
maand op 3 dagen een minimum van 3 à 4
°C afgelezen. De hoogste minima van 13 tot
17 °C werden vanaf 25.06 genoteerd, waar-
door het maandgemiddelde toch nog iets
boven de normaalwaarde uitkwam.
Globaal waaide de wind in Vlaanderen
gemiddeld op 6 dagen uit zuid, op een 11-
tal dagen uit zuidoost tot noordoost en op
een 13-tal dagen uit west. In het binnenland
waren er een 6-tal dagen met rukwinden
van meer dan 40 km/u met de hoogste
windsnelheden tijdens onweders die plaat-
selijk schade veroorzaakten zoals wegvlie-
gende daken.

Juli was zomers zonnig en warm met nor-
male neerslaghoeveelheden, plaatselijk
meer door de buien.
De zon deed haar uiterste best de eerste
dagen van de maand, vanaf 8.07 tot 12.07
en rond 23.07 spanden de wolken daar een
breed lapje voor.
Wat de neerslag betreft telden we tot 24.07
15 data met minstens plaatselijk 10 l/m²
neerslag en meer waaronder 7 data met
minstens plaatselijk 20 l/m² en meer. In
Elsenborn was er zelfs een wolkbreuk op
3.07. Op 7, 12 en 23.07 viel op veel plaat-
sen meer dan 10 l/m². De vele onweersda-
gen zullen zeker in het binnenland voor ster-
ker uiteenlopende maandresultaten hebben
gezorgd dan de bovenstaande cijfers laten
uitschijnen.
Iedereen was tevreden met de waargeno-
men afwisselende dagelijkse maxima. Er
waren een meer dan normaal aantal echte
zomercijfers: slechts 2 (2 en 21.07) aan de
kust waar toch 23 dagen van meer dan 20
°C, doch 10 à 11 zomerdagen in het cen-
trum van het land (op 2.07 zelfs 30 – 31 °C)
en in de Kempen 14 zomerdagen waaronder
4 hittedagen (met 32,6 °C op 2.07) waar-
door alleen de Kempense regio genoot van
of gebukt ging onder een echte hittegolf.
Van 8 tot 11.07 werd het overdag te fris met
maxima 17 °C tot 19 °C, daarna noteerden
we terug 20°C en meer tot zomercijfers op
21, 22, 26, 27 en 29.07. Tijdens de frisse
periode was het koud op de Ardense
Hoogten: 13 °C.
Op 3.07 werden ’s ochtends de hoogste
nachtminima opgetekend: 18 °C aan zee, 20
tot 20,8 °C in het centrum, 17,5 °C in de
Kempen en 14 °C à 15 °C op de Ardense
Hoogten. De meeste nachten schommelden
de nachtminima tussen 10 °C en 16 °C. Op
31.07 daalden enkele minima even onder de
10 °C. Op de Ardense Hoogten springen de
minima van 26.07 (5,5 °C) en van 31.07 (4,9
°C) in het oog.
De dagelijkse gemiddelden van de windrich-
ting wijzen op een ruim overwicht van de
winden uit de hoek zuid tot west. Bij de

onweersbuien waren rukwinden aanwezig
tot 80 km/u of meer.

Augustus was de zonnigste, droogste en
warmste maand, of wat men kan noemen
de kroon op de geslaagde zomer 2009.
Met zo goed als geen enkele dag zonder
zon en veel zeer zonnige dagen was het
maandresultaat zonneschijnduur veel
meer dan zomers-zonnig.
De neerslag bleef beperkt met slechts op
6 dagen plaatselijk minstens 10 l/m² en
meer in 24 uur. Op 13.08 werd in 12
weerstations in Wallonië de grootste dag-
hoeveelheid genoteerd met op 6 plaatsen
20 l/m² en meer.
De dagelijkse maxima waren ideaal en
schommelden meestal rond 25 graden. In
de laatste decade van de maand klommen
de maxima naar tropische waarden met
de topdag in de Kempen (20.08) waar de
maxima klommen tot 38.2 °C.
De laagste maxima gingen even onder de
20 °C aan zee (maar toch nog 19 °C). In
het Vlaamse binnenland was het zo goed
als elke dag minstens 20 °C. Op de
Ardense Hoogten was het 16 °C op 8 en
29.08 en iets onder de 18 °C op 28 en
30.08. De maandgemiddelden van de
dagelijkse maxima gingen deze zomer van
juni naar augustus in stijgende lijn.
In het binnenland kwam de wind gemid-
deld uit westelijke richtingen, vooral uit
zuid tot west en een tiental dagen uit oos-
telijke richtingen, vooral dan uit zuidoost.
Vanaf 20.08 waren er maximum rukwin-
den op een 5-tal dagen van 40 km/h en
meer, tot iets boven de 50 km/h op 28.08.

Opgesteld door Werkgroep Weerkunde,
info: www.weerkunde.be (Gianni
Vermote).



Waarnemingen

Het volgende overzicht bevat de meest
interessante ornithologische waarnemingen
in Vlaanderen tijdens de zomer 2009.
Waarnemingen die onderworpen zijn aan
homologatie zijn met ‘BAHC’ aangeduid.
Dit periodiek overzicht is een Natuurpunt-
project in samenwerking met de waarne-
mingensite www.waarnemingen.be en de
trektelsite www.trektellen.nl en wordt
tevens samengesteld op basis van ingezon-
den meldingen van individuele waarnemers
en regio-coördinatoren en van gegevens uit
regionale tijdschriften en websites.
Alle waarnemers die de moeite namen
gegevens in te zenden worden hartelijk
bedankt.
Eveneens een woordje van dank aan Walter
Belis voor het schrijven van de ‘résumé’ en
aan Gianni Vermote voor het verwerken van
de weergegevens.

FUTEN
De enige Roodhalsfuut Podiceps grisegena
voor de periode werd gemeld op 30 jun te
Zonhoven-Wijvenheide.
Ook van Kuifduiker Podiceps auritus was er
slechts één waarneming: op 20 aug zaten 3
ex te Wintam-Noordelijk Eiland.

ZEEVOGELS en AALSCHOLVERS
Noordse Stormvogels Fulmarus glacialis
werden deze zomer enkel waargenomen van
op zee: op 23 jun 3 ex., op 6 jul 1 ex. en op
22 jul 25 ex.
Een Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffi-
nus werd gezien vanaf “de Zeeleeuw” in de
omgeving van de Thorntonbank op 24 jun.
Op 23 jun werden 3 ongedetermineerde
pijlstormvogels Puffinus species gezien
vanaf “de Zeeleeuw”.
De Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo
carbo (BAHC) werd nog waargenomen te
Lier-Anderstad op 6 jun.

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS
Naast verscheidene broedgevallen in 2009
werden o.a. de volgende waarnemingen ver-
richt van Woudaapjes Ixobrychus minutus:
te Kuringen-Kolberg op 5 jun 1 ex. roepend,
te Lier-Anderstad op 6 en 16 jun resp.1 en 2
ex., te Lokeren-Molsbroek op 15 jun 1 0, te
Ekeren-Bospolder op 21 jun 1 0 en van 28
t/m 30 jun te Waasmunster-Hamputten 1
ad.
De broedkolonie Kwakken Nycticorax nycti-
corax te Knokke-Zwinbosjes bestond dit
jaar uit  5 broedkoppels en 1 koppel werd
genoteerd te Damme-stadswallen. Hierdoor
werden deze vogels veelvuldig waargeno-
men aan de Oostkust. Op verschillende
plaatsen buiten de Oostkust werd deze

soort echter ook meermaals gezien tijdens
de zomermaanden. Te Wintam-Noordelijk
Eiland was een 2dejaars aanwezig op 1 jun,
1 juv. van 26 jul t/m 24 aug en 1 ad. van 30
jul t/m 7 aug . Van 12 t/m 14 jul en op 4 aug
was 1 ex. aanwezig te  Zonhoven-
Wijvenheide met aldaar zelfs 3 ex. op 28 jul.
Te Lier-Anderstad was dan weer 1 juv. aan-
wezig van 31 jul t/m 31 aug. Verder werden
2 ex. overvliegend genoteerd te Watervliet-
Jeronimuspolder op 22 jun, te Gent-water-
sportbaan 1 ex. overvliegend op 30 jun, te
Berlare/Overmere 1 ex. overvliegend op 21
jul, te Neerpelt-Het Hageven 2 ex. pleiste-
rend op 31 jul, te Watervliet-Kristoffelpolder
1 ex. overvliegend op 7 aug, te Lokeren-
Molsbroek 1 juv. pleisterend van 13 t/m 21
aug, te Neerijse-Doode Bemde 1 juv. pleis -
terend op 24 aug en te Tienen-Tiens Broek
1 juv. pleisterend op 30 aug.
Een Ralreiger Ardeola ralloides (BAHC) werd
waargenomen te Zonhoven-Platwijers op
25 en 26 jun.
Telkens 1 ad. Koereiger Bubulcus ibis werd
pleisterend waargenomen te Stuivekens -
kerke-Viconiakleiputten op 20 jul en te
Gijzegem/Hogedonk op 30 jul.
Te Knokke-Zwinbosjes werden 17 broed-
koppels van de Kleine Zilverreiger Egretta
garzetta genoteerd en 1 broedgeval werd
vastgesteld te Meetkerke-Eendekooi. De
volgende maxima werden vastgesteld tij-
dens slaapplaatstellingen in juli en augus-
tus: te Zeebrugge-Smienteweiden 20 ex. op
13 aug en te Knokke-Zwin 37 ex. op 25 jul.
Naast de vertrouwde slaapplaatsen was de
soort aan de kust eveneens opvallend aan-
wezig te Uitkerke-Uitkerkse Polder met 6
ex. op 1 jun, te Roesbrugge-Haringe met 7
ex. op 30 jul en te Nieuwpoort-
IJzermonding met 11 ex. op 13 aug. Aan de
Beneden Schelde werden opvallend grote
aantallen waargenomen met name in de
maand augustus met maxima van 22 en 24
ex. op resp. 13 en 18 aug. Daarnaast waren
er de volgende binnenlandwaarnemingen
(met telkens vermelding van het dagmax.
indien > 1 ex.): Assenede (2), Avelgem (2),
Bornem (3), Bellem, Brecht, Diksmuide (2),
Dilsen-Stokkem, Harelbeke, Heverlee (2),
Hoboken, Huldenberg (3), Kalmthout,
Kruibeke, Kuringen (3), Lokeren (2), Leuven
(3), Lommel, Lummen, Maasmechelen,
Mariakerke (7), Mechelen, Moorsel, Muizen,
Merelbeke (2), Ninove, Pollare, Schelle, Sint-
Jan-In-Eremo, Sint-Martens-Latem, Tienen,
Zingem, Zemst (2) en Zonhoven.
In een aantal gemeentes werden de ganse
zomerperiode Grote Zilverreigers
Casmerodius albus waargenomen. Dit was
het geval te Zonhoven-Wijvenheide met
max. 4 ex. op 23 jul, te Lummen-
Schulensbroek met max. 2 ex. op 26 jul, te

Huldenberg-Grootbroek met max. 5 ex. op
31 jul en te Heusden-Zolder- Rode Vijvers
met max. 3 ex. op 30 jul. Verder werden in
juni-juli vogels genoteerd te Mariakerke-
Bourgoyen 1 ex. op 1 jun, te Genk-Bokrijk 1
ex. op 7, 20 jun en 12 jul, te Mol-Ronde Put
1 ex. op 21 jun, te Mechelen-Potpolder 1 ex.
op 3 jul, te Damme/Hoeke 1 ex. op 13 jul, te
Brecht-Groot Schietveld 1 ex. op 14 jul, te
Uitkerke-Uitkerkse Polder 1 ex. op 16 jul, te
Lo-Reninge/Noordschote 1 ex. op 20 jul, te
Avelgem-Scheldegebied 1 ex. van 9 t/m 16
jul, te Zuienkerke/Houtave-Polders 1 ex. op
22 en 23 jul, te Tienen-Getevallei Noord 1
ex. op 28 jul, te Langdorp/Testelt 1 ex. op 26
jul, te Meetkerke-Lage Moere 1 ex. op 29 jul,
te Hoboken-Hobokense Polder 1 ex. op 30
jul en te Maasmechelen-Maasbocht
Geneuth 1 ex. op 30 jul.
Een ad. Purperreiger Ardea purpurea pleis-
terde op 16 jun te Kampenhout-Torfbroek.
Drie Zwarte Ooievaars Ciconia nigra vlogen
over Lier-Anderstad op 13 jul, 1 ex. pleister-
de van 14 t/m 19 jul te Gent-Bourgoyen en
1 ad. was aanwezig  te Arendonk-De
Brakeleer op 19 jul.
In de periode 11 jun t/m 20 jul werden
Ooievaars Ciconia ciconia genoteerd op een
50-tal plaatsen met als hoogste aantallen
tenminste 5 ex. van 16 jun t/m 5 jul en 7 ex.
op 18 jun te Haacht, 5 ex. te Mispeldonk-
Grootveld op 23 jun, 6 overvliegende ex. op
30 jun te Zevergem, resp. 9, 10 en 13  ex. op
5, 16 en 20 jul te Werchter-Werchtersbroek
en 6 pleisterende ex. te Rotselaar op 15 jul. 
Lepelaars Platalea leucorodia vestigden zich
weer teVerrebroek-Verrebroekse Plassen.
Hierdoor was de soort aan de Beneden
Schelde van eind juni tot eind augustus
opvallend aanwezig. Ook opvallend was de
grote groep van 56 ex. die over Boekhoute-
Oesterput  naar ZW vloog op 29 aug.
Daarnaast waren er ook nog de volgende
binnenlandwaarnemingen (met telkens ver-
melding van het dagmax. indien > 1 ex.):
Arendonk, Assenede, Borsbeek, Bornem
(12), Diksmuide (7), Dilsen-Stokkem, Gistel
(2),Gullegem, Hoboken (10), Huldenberg
(2), Ieper, Kruibeke, Laken (2) ,Lembeke (7),
Ledegem, Lier, Lummen, Mariakerke,
Oudenburg (2), Oud-Heverlee (2), Sint-Jan-
in-Eremo (2), Sint-Niklaas (2) en Turnhout.

ZWANEN, GANZEN en EENDEN
Op 8 jun pleisterde een Toendrarietgans
Anser fabalis rossicus te Rijkevorsel-De
Volharding.
Kolganzen Anser albifrons werden waarge-
nomen op 17 jun te Mechelen-Oude
Dijlearm, op 22 jun te Walem-Grote Vijver 1
ex. overvliegend en te Lillo 1 ex. op de
Schelde, op 24 jun te Kalmthout-Grenspark
2 ex. neerstrijkend, op 25 jun te Knokke-Het
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Zwin, op 27 jun te Kessenich-Uiterwaarden
1 ex. naar W, op 27 jun en 16 aug te Doel-
Doelpolderweiden, op 18 aug te Aalter-
Kraenepoel en op 27 aug te Kieldrecht-
Putten West 1 juv.
Op 6 jun vloog een Dwerggans Anser ery -
thropus (BAHC) naar NO over de Kleine
Netevallei te Nijlen.
Grote aantallen Grauwe Ganzen Anser
anser werden genoteerd aan de Beneden
Schelde met max. 985 ex. te Doel-
Doelpolderweiden op 30 jun en 680 ex. te
Kieldrecht-Puttenplas op 11 jul.
Verwilderde adulte Sneeuwganzen Anser
caerulescens (BAHC) van de witte fase
waren aanwezig op 20 jun te Lier-Beneden
Netevallei 1 ex. en van 13 t/m 27 aug te
Verrebroek/Kieldrecht-Verrebroekse Plassen
en Putten West 2 ex.
Op 1 jun was nog een Rotgans Branta ber-
nicla aanwezig te Nieuwpoort-
IJzermonding.
Het hoogste aantal Bergeenden Tadorna
tadorna werd genoteerd te Nieuwpoort-
IJzermonding met max. 350 ex. op 7 jun.
Smienten Anas penelope waren in juni-juli
aanwezig op 3 jun te Doel-
Doelpolderweiden 3 00, op 13 jun te
Zeebrugge-Achterhaven 1 ex., op 17 jun te
Blankenberge-Uitkerkse Polder 1 0, op 23

jun te Antwerpen/Oorderen-De Kuifeend 1
ad. 0, op 23/24 jun en 1 jul te Kieldrecht-
Putten West resp. 1 koppel en 7 00, op 30
jun te Woumen-Spaarbekken 1 R van 4 t/m
6 jul te Gent-Bourgoyen 4 ex., op 5 jul te
Lier-Anderstad 2 00, op 6 jul te
Kalmthout-Stappersven 1 ex. en van 18 t/m
20 jul te Neerijse-Doode Bemde 2 00
Hoge aantallen Krakeenden Anas strepera
werden waargenomen aan de Beneden
Schelde met max. 461 ex. te Kallo-
Ketenisschor op 16 jun en max. 717 ex. te
Antwerpen/Oorderen-De Kuifeend en
Rangeerstation Antwerpen Noord op 30
aug.
In juni-juli werden Pijlstaarten Anas acuta
gezien te Wintam-Noordelijk Eiland van mei
t/m 6 jul 1 ad. 0 en te Diepenbeek-De
Maten op 27 en 30 jun en op 27 jul 1 ex. R-
kleed.
Verrassend was de waarneming van een
adulte Marmereend Marmaronetta angus -
tirostris (BAHC) te Geel-Zammelsbroek op
20 en 21 aug.
Krooneenden Netta rufina waren aanwezig
van mei t/m 24 jun en van 22 t/m 30 aug te
Kieldrecht-Putten West 1 R, op 1 jun te
Herk-de-Stad-Schulensbroek 1 0, van 1 jun
t/m 14 jul te Sint-Agatha-Rode-Groot
Broek 1 0, op 8 jun te Adinkerke 1 0, op 8

en 13 jun te Geel-Zammelsbroek resp. 1 R
en 1 0, van 1 t/m 14 jul en van 27 aug tot
in september te Antwerpen L.O.-
Blokkersdijk resp. 1 R en 1 juv. 0, op 11 jun,
21 jul en 29 aug te Tervuren-Park resp. 1 0,
1 ex. en 1 0, op 10 jul en 13 aug te
Verrebroek-Verrebroekdok 1 R, van 13 t/m
17 jul te Gent-Zeehaven 1 0, op 2 aug te
Wintam-Noordelijk Eiland 1 R en  van 7 aug
t/m 13 sep te Antwerpen/Oorderen-De
Kuifeend 1 R.
Aan de Beneden Schelde werden te
Antwerpen-Rangeerstaton Antwerpen
Noord/De Kuifeend/Verlegd Schijn max.
629 Tafeleenden Aythya ferina geteld op 8
aug en te Antwerpen L.O.-Blokkersdijk max.
926 ex. op 27 aug.
Te Harelbeke-De Gavers was er een
geslaagd gemengd broedgeval van een R
Witoogeend Aythya nyroca met een 0
Kuifeend Aythya fuligula met aldaar even-
eens af en toe 1 0 van 25 jul tot in sep-
tember. Elders waren er Witoogeenden te
Stuivekenskerke-Viconiaputten van 19 apr
t/m 17 jun 1 0 met op 30 mei eveneens 1
R, te Spiere op 6 jun 2 ex., te Geel-
Malesbroek op 15 jul 1 0 op de Grote Nete
en te Duffel op 10 aug 1 0.
In de Beneden Netevallei te Lier/Duffel wer-
den in juli-augustus max. 1.454 Kuifeenden

Marmereend Marmaronetta angustirostris. ad. 21 aug 2009, Geel-Zammels Broek (A) (Foto: Dieder Plu)
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Aythya fuligula geteld op 25 jul en 1.882 ex.
op 17 aug.
Op 7 jun waren 2 ad. 00 Topper Aythya
marila aanwezig te Antwerpen-Hooge
Maey.
Van 16 jul t/m 15 sep pleisterde een Eider
Somateria mollissima te Kessenich.
Op 1 aug vlogen 5 Grote Zee-eenden
Melanitta fusca naar ZW te Bredene.
In het Grenspark te Kalmthout werd het
eerste Belgische broedgeval van Brilduiker
Bucephala clangula ontdekt op 21 jul op de
Putse Moer (1 R met 5 pulli) met aldaar 2 ad.
R op 17 jun en eveneens heel wat waarne-
mingen op het Stapperven: met max. 8 ex.
(1 0, 3 RR en 4 2dejaars) op 9 jul. Elders
waren er waarnemingen op 1 jun te Duffel 1
0, op 30 jun te Verrebroek-Verrebroekse
Plassen 1 juv., op 12 jul te Brasschaat-Klein
Schietveld 1 2dejaars en van 13 t/m 17 aug
te Harelbeke-De Gavers 2 ex.
Opvallend waren de volgende waarnemin-
gen eind augustus van Grote Zaagbekken
Mergus merganser in de provincie Limburg:
op 23 en 26 aug te Rotem-Bichterweerd
resp. 2 RR en 3 RR en op 30 aug te
Diepenbeek 10 ex. naar W over het
Albertkanaal, kort neerstrijkend in De Maten
en vervolgens verder naar W over het
Albertkanaal.

ROOFVOGELS
In de periode van 11 t/m 15 jun werden in
de nasleep van de voorjaarstrek nog enkele
Zwarte Wouwen Milvus migrans waargeno-
men: op 11 jun te Gistel, op 12 jun over
Overijse (2 ex) en te Harelbeke, op 14 jun
over TTP Relegem-Kruiskouter Relegem en

op 15 jun pleisterde nog een ex te Schoten.
Juliwaarnemingen waren er op 5 jul te
Voeren en op 15 jul te Stokkem.
Vergeleken met 2008 waren er iets minder
zomerwaarnemingen van Rode Wouwen
Milvus milvus in de periode juni-augustus
(22 versus 29): op 1 jun te Lier, op 12 jun te
Begijnendijk, op 18 jun te Sint-Amands, op
27 jun te Kieldrecht, op 30 jun te Marke, op
4 jul 4 ex over Leefdaal, op 25 jul te Lommel,
op 26 jul te Turnhout, op 28 jul te Kessel-Lo,
op 6 aug te Brecht, op 13 aug te Kieldrecht
en Kalmthout, op 14 aug te Steenokkerzeel,
op 15 aug te Lummen en te Beveren, op 18
aug te Lembeke, op 22 aug te Zwevegem, op

23 aug te Halen en te Bekkevoort, op 29 aug
te Kieldrecht en op 31 aug te Pellenberg.
Van 19 jul tot 6 aug pleisterde een tweede-
jaars Slangenarend Circaetus gallicus
(BAHC) op het Groot Schietveld te Brecht
die op 31 jul kort het gezelschap kreeg van
een 2de ex. Verder werd deze soort op 24 jun
gezien te Relegem-Kruiskouter, op 6 jul te
Kalmthout en op 19 en 21 aug te Turnhout.
Een slaapplaats van 11 Bruine Kiekendieven
Circus aeruginosus op 16 aug te Sint-Denijs
is het vermelden waard.
Zomerse Blauwe Kiekendieven Circus cya-
neus werden waargenomen: op 1 jun te
Winge 1 ad 0, op 26 jun te Veurne 1 R, op
28 en 29 jun te Zellik, op 14 jul en 28 jul te
Veurne, op 23 jul te Klemskerke, op 26 en 29
jul te Uitkerke, op 28 jul te Diksmuide,
Marke, Stalhille en Bertem, op 29 jul te
Zeebrugge, op 30 jul te Harelbeke en
Kalmthout en op 31 jul te Zellik.
In de periode juni-juli werden Grauwe
Kiekendieven Circus pygargus opgetekend
op 1 jun te Zonnebeke, op 18 jun ad R te
Assenede, op 24 jun R te Kruiskouter, op 30
jun R te Houthulst en op 12 jul 0 te
Assenede.
Er waren slechts enkele zomerwaarnemin-
gen van Visarend Pandion haliaetus in de
periode 1 juni-10 juli nl op 1 jun te Mortsel,
op 10 juni te Uitkerke, op 11 jun te Zingem,
op 25 jun te Brecht en op 4 jul te
Herenthout.
Op 11 jul joeg er een Smelleken Falco
columbarius bij Kieldrecht en op 4 aug pleis-
terde er een te Zillebeke.
De Slechtvalk Falco peregrinus doet het nog
steeds voortreffelijk met in 2009 niet min-
der dan 43 bezette teritoria resulterend in
totaal 81 uitgevlogen jongen.

Slangenarend Circaetus gallicus. 2dejaars. 27 jul 2009, Brecht-Groot Schietveld (A)
(Foto: Glenn Vermeersch)

Klein Waterhoen Porzana parva. juv. 25 aug 2009, Lier-Anderstad (A) (Foto: Kris De Rouck)
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HOENDERS en RALACHTIGEN
Porseleinhoenen Porzana porzana werden
waargenomen te Menen-Molsbroek (1 tot 5
jun), Rotselaar (12 jun), Verrebroek-
Verrebroekse plassen (24 jun), Liedekerke
(27 jul), Wintam (27 t/m 30 jul) en
Kluisbergen (27 jul).
Een juveniel Klein Waterhoen Porzana parva
(BAHC) was te zien te Lier-Anderstad van 22
aug tot 13 sep.
Te Genk-De Maten riep een Kleinst
Waterhoen Porzana pusilla (BAHC) op 16
en 30 jul.
De enige Kwartelkoning Crex crex voor deze
periode werd gehoord op 22 jul te
Westvleteren.
Het hoogste aantal Meerkoeten Fulica atra
werd geteld te Antwerpen L.O.-Blokkersdijk
met 1.370 ex. op 30 aug.

STELTLOPERS
Steltkluten Himantopus himantopus wer-
den waargenomen op 9 jun te Antwerpen
L.O.-Blokkersdijk 3 ex. en op 30 jun te Doel-
Doelpolderweiden. Broedverdachte exem-
plaren zaten op 3, 7 en 8 jul te Roesbrugge-
Haringe resp. 6, 1 en 1 ex.
Tijdens de eerste 2 decaden van juni werden
waarnemingen van Regenwulp Numenius
phaeopus verricht op 1 jun te Nieuwpoort-
IJzermonding 1 ex. en te Oud-Turnhout-De
Liereman 5 ex., op 6 jun te Sint-

Truiden/Nieuwenhoven, op 17 jun te
Blankenberge-Uitkerkse Polder 4 ex. en op
18 jun te Watervliet-Jeronimuspolder 4 ex.
Van 6 tot 9 juli pleisterde een Breedbek -
strandloper Limicola falcinellus (BAHC) te
Tienen-Bezinkingsputten.
Van 30 mei tot 1 juni was een Gestreepte
Strandloper Calidris melanotos (BAHC)
aanwezig te Blankenberge-Uitkerkse Polder.
Een zomerwaarneming van Krombek -
strandloper Calidris ferruginea gebeurde op
15 jun te Tienen-Bezinkingsputten 3 ex.

JAGERS, MEEUWEN en STERNS
Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus
werden in de provincies Vlaams-Brabant en
Limburg opgemerkt te Asse (4), Dilsen-
Stokkem (1), Glabbeek (1), Grimbergen (1),
Hamont-Achel (2), Hechtel (1), Herk-De-
Stad (10), Huldenberg (1), Kapelle-op-den-
Bos (1), Lommel (5), Londerzeel (1),
Maasmechelen (2), Merchtem (3), Tienen
(2), Sint-Joris-Winge (2), Tongeren (2),
Vilvoorde (1), Wolvertem (20) en Zellik (18).
Een adulte Franklins Meeuw Larus pipixcan
(BAHC) zat van 10 t/m 12 jul te Evergem en
tekende voor het derde geval van deze soort
voor België.
In Boechout werden op 21 jun 207 Kleine
Mantelmeeuwen Larus fuscus geteld.
Geelpootmeeuwen Larus michahellis wer-
den gezien te Aalbeke (1), Avelgem (1),

Diepenbeek (1), Diksmuide (1), Dilsen-
Stokkem (2), Doel (1), Drongen (1), Gent (1),
Koksijde (13), Lier (1), Marke (1),
Nieuwpoort (1), Oostende (1), Sint-Denijs
(1), Sint-Martens-Latem (1), Spiere-Helkijn
(1) en Zwevegem (1).
Er waren meldingen van Pontische
Meeuwen Larus cachinnans te Drongen (1),
Gent (1) en Sint-Martens-Latem (1).
De adulte Grote Burgemeester Larus hyper-
boreus ‘Jean’ zat op 24 aug opnieuw te
Oostende. Met het verbod om meeuwen te
voeren blijkt de Oostendese burgemeester
zijn naamgenoot te hebben verbannen want
later keerde hij niet meer terug naar de
Visserskaai.
Grote Mantelmeeuwen Larus marinus wer-
den ten oosten van de Schelde opgemerkt
te Dessel op 1 jun (1), Heusden-Zolder op
28 jun (1), Kalmthout op 6 jul (3), Kapellen
op 6 en 25 jun (1), Langdorp op 28 jun (6),
Lier op 20 jun (1), Mol op 4 en 5 jul (4 en 2
ex.), Puurs op 2 aug (1), Stabroek op 26 en
30 jun (1) en Zonhoven op 10 jul (2).
Op 14 jun werd een Grote Stern Sterna
sandvicensis gezien te Kieldrecht.
Op 18 jul werd zowel te Kinrooi als te Rumst
een Noordse Stern Sterna paradisaea opge-
merkt.
Dwergsterns Sterna albifrons werden in het
binnenland gezien te Antwerpen op 12 en
16 jun, te Ieper op 13 jun. Op 17 jun zaten

Franklins Meeuw Larus pipixcan. ad. 12 jul 2009, Evergem (O) (Foto: Geert Spanoghe)



Bijeneter Merops apiaster. 9 jun 2009, Blankenberge-Uitkerkse Polder (W)
(Foto: Geert Vanhulle)

er 2 ex te Kinrooi.
Op 21 aug zaten 2 Witvleugelsterns
Chlidonias leucopterus (BAHC) te Lommel.

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS
Een Oehoe Bubo bubo werd op 15 jun
gezien te Kortrijk.
Velduilen Asio flammeus zaten op 3 jun te
Dilsen-Stokkem, op 13 jun te Leefdaal, op
18 aug te Halle en op 27 aug te Rotem.
Een Hop Upupa epops verbleef van 2 tot 5
jul in Goetsenhoven.
Bijeneters Merops apiaster werden waarge-
nomen op 9 en 10 jun te Blankenberge-
Uitkerkse Polder, op 15 jun te Zele 18 ex., op
19 jun te Ingooigem 1 ex. overvliegend, op 1
jul te Schelle 6 ex. en te Muizen/Mechelen 2
ex. en op 6 jul te Kalmthout-Grenspark 2 ex.

ZANGVOGELS
De aantallen van Cetti’s Zangers Cettia cetti
lijken na de stevige vorstperiode van de win-
ter 2008-2009 lichtjes gedaald. Toch wer-
den er waarnemingen doorgegeven van 42
verschillende locaties.
Graszangers Cisticola juncidis hebben in
dezelfde periode een toch iets grotere
terugslag gekend. De soort werd toch nog
vastgesteld op 22 locaties.
Zingende Grote Karekieten Acrocephalus
arundinaceus werden nog vastgesteld op 23
jun te Boorsem-Gravelco en op 27 jun te
Doel-Doelpolderweiden.
Orpheusspotvogels Hippolais polyglotta
werden opgemerkt op 16 jun te Viane en te
Meise en op 4 jul te Lille en ringvangsten
waren er op 25 jul te Liedekerke-Teralfene
en op 16 aug te Veurne-Decantatiebekkens.
Er waren waarnemingen van Baard -
mannetjes Panurus biarmicus buiten de
gekende broedgebieden op 3 aug te Lillo-
Galgenschoor 8 ex., op 13 aug te Veurne-
Decantatiebekkens en op 18, 19, 24 en 27
aug te Antwerpen-De Kuifeend resp. 1, 3, 1
en 3 ex .
Buidelmezen Remiz pendulinus werden
waargenomen te Melsele-Groot Rietveld op
17 jun 1 0 en op 15 aug.
Een 0 Grauwe Klauwier Lanius collurio
werd waargenomen op 7 jun te Lille. In de
provincie Limburg werden verscheidene ter-
ritoria vastgesteld, en dit te Bocholt (1),
Houthalen (1), Lummen (1), Bree (1), ’s
Gravenvoeren (1) en Sint-Martens-Voeren
(1).

Vreemd was een trekkende Klapekster
Lanius excubitor op 12 aug over TTP
Maatheide te Lommel.
Op 24 jun werd een Raaf Corvus corax
(BAHC) opgemerkt te Lommel.
Zomerwaarnemingen van Keep Fringilla
montifringilla werden verricht op 7 jun te
Hasselt, op 20 jun te Maaseik en op 6 aug te
Nieuwpoort.
Sijzen Carduelis spinus werden waargeno-
men op 1 jun en 3 jul te Wuustwezel, op 5
jun te Lommel, op 8 jun te Averbode, op 10
jun te Heusden-Zolder, op 13 jun te Nijlen
en te Wortel, op 14 jun en 4, 5 en 6 jul te
Houthulst, op 19 jun te Bassevelde, op 22
jun te De Panne-De Westhoek, op 25, 26 en
28 jun te Tessenderlo, op 28 en 29 jun en 5,
13 en 27 jul telkens 2 ex te Koksijde, op 3 jul
3 ex te Lanaken, op 13 jul 3 ex te Oud-
Turnhout en 3 ex te Arendonk, op 16 jul 2 ex
te Lille, op 16 jul en 26 aug resp. 2 en 1 ex
te Stekene, op 17 jul 2 ex te Verrebroek, op
27 jul te Knokke-Zwinbosjes, op 31 jul te

Brecht, op 14 aug te Lokeren-Molsbroek, op
22 aug te Ronse, op 22 en 23 aug te Genk-
De Maten , op 23 aug 25 ex te Bree-De
Luysen en op 26 aug te Veurne.
Waarnemingen van Barmsijs Carduelis
flammea waren er op 4 jun 5 ex te De
Panne-Westhoek, op 22 jul 10 ex te Sint-
Margriete, op 25 jul te Koksijde en 3 ex te
Vrekkem en op 27 jul te Lier-Anderstad.
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