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Zeldzame vogels in België in 2007
Vijfendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité
MARNIX VANDEGEHUCHTE EN DE LEDEN VAN HET BAHC
BAHC p/a Vandegehuchte M., Willem de Zwijgerstraat 8, B-8020
Oostkamp. tel. 050 827260 (thuis); GSM 0486 393756
E-mail : voor opmerkingen of vragen : marnix.vandegehuchte@telenet.be
voor formulieren en algemene informatie : http.://www.bahc.be/

Hoogtepunten
2e Kleine Topper Aythya affinis
4e Grijze Wouw Elanus caeruleus
7e Schreeuwarend Aquila pomarina
2e Steppearend Aquila nipalensis
9e en 10e Steppekievit Vanellus gregarius
5e Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus
3e Dunbekmeeuw Larus genei
1e en 2e Baltische Mantelmeeuw Larus f. fuscus
7e Kuifkoekoek Clamator g. glandarius
6e Mongoolse Pieper Anthus godlewskii
8e Citroenkwikstaart Motacilla c. citreola
1e Perzische Roodborst Irania gutturalis
12e Krekelzanger Locustella fluviatilis
6e en 7e Noordse Boszanger Phylloscopus b. borealis
Inleiding
Dit rapport, dat gezamenlijk werd opgesteld door het Belgisch
Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) en de Commission
d’Homologation (CH), behandelt de aan homologatie onderworpen
vogeltaxa die waargenomen werden op Belgisch grondgebied in 2007.
Opstellen en indienen van verslagen
Hoewel veel waarnemers positief reageerden op onze gerichte vragen om
documentatie, werd toch nog een groot deel van de in 2007 waargenomen zeldzame soorten (nog) niet ingediend. In sommige gevallen is dit
omdat de waarnemer niet zo grondig vertrouwd is met topografie of terminologie die gebruikt wordt in beschrijvingen en daardoor opziet tegen
het opstellen van een verslag. Het BAHC is steeds bereid om in dat geval
te helpen. Kladversies van verslagen kunnen opgestuurd worden naar
Miguel Demeulemeester (miguel.demeulemeester@telenet.be), die
ervoor zorgt dat de tekst van commentaar wordt voorzien en teruggestuurd naar de waarnemer, waarna hij die kan indienen.
Verder kunt u ook een verslag indienen op basis van foto’s en/of ingescande veldschetsen. Een speciaal formulier is hiervoor voorzien op onze
website.
Wie een verslag heeft ingediend, krijgt zo snel mogelijk via e-mail of post
bericht of de beschrijving al dan niet aanvaard werd. Wie meer uitleg wil
over de beslissing van het BAHC, kan dit simpelweg vragen aan de afzender.
Oproep
Ervaren vogelkijkers en/of ringers die zich geroepen voelen om actief mee
te werken met het BAHC (objectief beoordelen van ingediende verslagen,
up-to-date houden van de database, pro-actief op basis van nieuwe kennis oude gevallen ter herziening onderzoeken,…) worden verzocht hun
kandidatuur en motivatie op te sturen naar de BAHC secretariaat op
bovenstaand adres.
Dank
Het BAHC dankt eerst en vooral Natuurpunt vzw, voor de betaling van de
werkings- en publicatiekosten van het BAHC. Verder kunnen wij opnieuw
dankzij een goede samenwerking met de Commission d’Homologation
(CH) een rapport over heel België aanbieden. De taal van de waarnemer

bepaalt door welk homologatiecomité een waarnemingsformulier
beoordeeld wordt. BAHC en CH zijn ervan overtuigd dat een zinvolle
interpretatie van het voorkomen van zeldzame soorten alleen mogelijk
is in een ruimere context. Bovendien is er behoefte aan wetenschappelijke samenwerking en nationale publicaties, wil men op internationaal vlak nog meetellen.
Volgende BAHC-leden beoordeelden de gevallen die in dit rapport zijn
opgenomen:

Peter Adriaens
Patrick Beirens
Miguel Demeulemeester
Joris Elst
Tom Goossens
Geert Spanoghe
Wouter Faveyts
Peter Collaerts

GEBRUIK VAN DE SYSTEMATISCHE LIJST
Dit rapport volgt de indeling verklaard in Oriolus 61:25-39.
Tekens en afkortingen/Signs and abbreviations
Tijdschriften/Magazines
BBM: Belgian Birding Magazine Dutch B.: Dutch Birding
Bird.World: Birding World
Oriol.: Oriolus
Brit.Birds: British Birds
Wiel.: Wielewaal
10 Provincies/10 Provinces
(A)
Antwerpen
(Lx)
Luxembourg
(BW)
Brabant Wallon
(N)
Namur
(H)
Hainaut
(O)
Oost-Vlaanderen
(L)
Limburg
(VB)
Vlaams Brabant
(Lg)
Liège
(W)
West-Vlaanderen
Geslacht, Leeftijd & Kleed/Sex, Age & Plumage
m.
mannetje/male
v.
vrouwtje/female
1e kj
eerste kalenderjaar/first calendar year
1e kj+
eerste kalenderjaar OF ouder/first calendar year OR older
ad.
adult
juv.
juveniel/juvenile
imm.
immatuur/immature
Trekrichtingen worden aangeduid met universele afkortingen : N =
noord, NE = noordoost, NNE enz./migrating birds are marked as N =
North, NE = North East, NNE etc.
(f) fotografisch gedocumenteerd. Naam van de fotograaf. Foto gepubliceerd, met referentie, of duplicaat in BAHC-archief/photographed +
reference.
(b) bandopname in BAHC-archief/tape-recorded
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(dit bewijsmateriaal werd gezien/gehoord door het BAHC, een dubbel
berust in het BAHC-archief/this evidence seen/heard and filed by the
committee)
(Deel)gemeentenamen dienen geïndexeerd te zijn op de meest recente overzichtskaart van administratief België (NGI, 1995), en worden
cursief gedrukt. Plaatsnamen in Vlaanderen en in tweetalige gemeenten zijn in het Nederlands. Plaatsnamen in Wallonië zijn in het Frans.
Names of municipalities must be indexed on the most recent municipality map (NGI, 1995). Names of municipalities in Flanders and bilingual municipalities are in Dutch. Walloon municipalities are in French.
Telling van de gevallen
Volgens Voorlopige lijst van Belgische vogels (DE SMET, onuitgegeven).
Deze lijst vermeldt alle gehomologeerde gevallen in België. Enkel gevallen waarvan de datum tot op de maand precies en de plaats tot op de
provincie precies bekend is, worden meegeteld. Drie gegevens volgen
de soortnaam:
1. exemplaren in de periode 1800-1949
2. exemplaren in de periode 1950-2006
3. exemplaren in 2007
Een cijfer tussen haakjes voor een bepaald geval geeft aan het hoeveelste exemplaar dit bepaalde geval is sinds het begin van de telling.

Count
Based on Preliminary List of Belgian Birds (DE SMET, unpublished), an
annotated checklist of all accepted records in Belgium. Only records
with sufficient trustworthy information on date (at least up to the
month) or location (at least up to the province) are included. Three figures are given :
1. individuals in 1800-1949
2. individuals in 1950-2006
3. individuals in 2007
The number in parentheses preceding a record refers to the total number of individuals recorded in Belgium since the start of the count.

SYSTEMATISCHE LIJST
1. Aanvaarde gevallen
Vale Pijlstormvogel Puffinus mauritanicus (0,29,1)
(30) 19 juli: Nieuwpoort (W), 1ex. (verslag Jan Heip)

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus. ad. zomer. 22 apr 2007, Zonhoven (L)
(Foto: Geert Beckers)

Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (5,67,3)
(73) 9 november: De Panne (W), 1ex. (verslag Davy De Groote)
(74) 10 november: Wenduine (W), 1ex. (verslag Joris Elst)
(75) 11 november: Middelkerke (W), 1ex. (verslag Gerald Driessens)
Ralreiger Ardeola ralloides (4,28,2)
(33) 21 mei: Bospolder, Ekeren (A), 1 ad. ex. (verslag Jean-Pierre Bonnel)
(34) 22 juni: Virelles (H) 1 ex. (CH : verslag Sébastien Pierret)
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (72,30,2)
(103) 22 april: Wijvenheide, Zonhoven (L), 1ex. (verslag Geert Beckers)
(104) 20 mei: Bezinkingsputten, Tienen (VB) 1 ad. zomer (verslag Peter
Collaerts)
Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis (0,20,2)
(21) 22 januari: Schelde, Tielrode (O) 1 ad. m. (verslag Peter Adriaens)
(22) 14 november – 18 november: Hoofsweer, Brecht (A) , 1 m ruiend
naar ad. winter (verslagen van Jan Scheirs en Gerald Driessens)
Ringsnaveleend Aythya collaris (0,16,4)
(17) 15 januari: Ploegsteert (H) 1 ex. (CH: verslag Grégory Lepoutre)
(18) 20 januari – 21 januari: Verdronken Weide, Ieper (W) 1e winter m.
(verslag Olivier Dochy)
(19) 6 december: Obourg (H) 1 ex. (CH: verslag Hugues Dufourny)
(20) 16 december: Eijsden-Lanaye (L) (CH: verslag André Burnel)
Kleine Topper Aythya affinis (0,1,1)
(2) 17 nov 2007- 20 jan 2008: De Gavers, Harelbeke (W) 1e winter m.
(verslag Gerald Driessens)
De tweede Kleine Topper voor België was een eerste winter mannetje
dat tot in 2008 aanwezig bleef. Het eerste geval voor Europa werd pas
op 5 februari 1986 vastgesteld, in de Camargue in Frankrijk (van den
Berg & Bosman 1999). Sindsdien is het voorkomen van de soort op dit
continent enorm toegenomen. In Groot-Brittannië werden in 2007
maar liefst 25 vogels aanvaard, waarmee het totaal voor dit land op
127 exemplaren komt te staan. Het hoge aandeel jonge vogels is een
aanwijzing dat een wilde herkomst aannemelijk is. Het is absoluut de
moeite waard om tijdens de winter groepen Aythya-eenden te scannen
op de aanwezigheid van deze soort!
Grijze Wouw Elanus caeruleus (0,3,1)
(4) 2 september: Honnay (N) 1 ex. (CH: verslag Damien Sevrin)

Kleine Topper Aythya affinis. Eerstewinter 0. 3 dec 2007, De Gavers,
Harelbeke (W) (Foto: Johan Buckens)
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Zeearend Haliaeetus albicilla (31,74,5)
(106) 26 maart: Zwinbosjes, Knokke-Heist (W) imm. (verslag Davy De
Groote)
(107) 23 oktober: Watermaal-Bosvoorde (VB) imm. (verslag Karel
Samyn)
(108) 24 oktober: Oesterputbrug, Boekhoute (O) 1ex. (Walter
Hamelinck)
(109) 28 oktober: Uiterwaarden, Kessenich (L) 1ex. (Casper Sleven)
(110) 11 december: Bertrix (Lx) 1 ex. (CH: verslag David Monticelli)
Vale Gier Gyps fulvus (4,29,212)
De ongekende influx van Vale Gieren in de zomer van 2007 was ongetwijfeld één van dè ornithologische gebeurtenissen van 2007! Door de
omvang van de invasie en het sterke zwerfgedrag van de vogels over
grote delen van België is het absoluut geen sinecure om een goed zicht
te krijgen op het precieze aantal vogels dat bij de influx betrokken was.
Op basis van uitgebreid speurwerk van Dominique Verbelen is er toch
een mooi overzicht opgesteld van de invasie. In totaal werden minstens
212 exemplaren vastgesteld bij deze invasie, vrijwel alle in de periode 15
juni – 28 juni. De meeste waarnemingen en het hoogste aantal exemplaren werden geregistreerd in de provincie Oost-Vlaanderen. Omwille
van het grote aantal waarnemingen en omdat er naar verhouding
slechts zeer weinig waarnemingen werden ingediend bij het BAHC, werd
uitzonderlijk beslist om waarnemingen die passen binnen het ruimtelijk
patroon en het tijdskader van de influx te registreren en te aanvaarden
zonder specifiek verslag. Waarnemingen die echter niet in het patroon
passen, die om een bepaalde reden twijfel deden rijzen of die duidelijk
op een andere soort betrekking hadden werden niet opgenomen. Daarbij
moet overigens worden onderstreept dat waarnemingen die alsnog werden ingediend bij het BAHC wel degelijk werden beoordeeld; het BAHC
bedankt de waarnemers die toch de moeite deden om hun waarneming
alsnog in te dienen. Het BAHC wenst uiteraard ook Dominique Verbelen
uitdrukkelijk te bedanken voor het geleverde werk! Er wordt een artikel
voorbereid waarin het voorkomen van Vale Gier in België in detail wordt
besproken (D. Verbelen in prep.). Ter vergelijking: vóór 2007 werden in
België 13 waarnemingen van de soort aanvaard, goed voor in totaal 33
exemplaren. Als gevolg van de influx van 2007 is het aantal in België
vastgestelde exemplaren verzesvoudigd. Een invasie van het kaliber zoals
in 2007 ging uiteraard ook in de buurlanden niet ongemerkt voorbij. In
Nederland aanvaardde de CDNA in totaal 112 exemplaren (Ovaa et al.
2008).
De volgende verslagen werden ingediend en goedgekeurd:
15 mei: Bellegem (W) 2 ex. (verslag Matthias Depoorter)
16 juni: Ruisbroek (A) 18 ex. (verslag Bart De Keersmaecker)
17 juni: Mater (O) 97 ex. (verslag Bart Heirweg)
17 juni: Edelare (O) 23 ex. (verslag Guido Minnaert)
In totaal werden de volgende 21 groepen opgenomen in de registratie,
met vermelding van de data van de geregistreerde waarnemingen, de
plaats waar de vogels werden waargenomen (de gemeente indien er
sprake is van één geval en de provincie(s) indien er sprake is van meerdere gevallen per veronderstelde groep) en tenslotte het aantal goedgekeurde en/of geregistreerde gevallen dat aan elke groep wordt toegekend:
2 ex., 15 mei, Bellegem (W); zie goedgekeurd geval hierboven.
2 ex., 15-20 juni, Lx en Lg; enkel geregistreerd (vier gevallen die aan deze
groep worden toegekend ).
18 ex., 16 juni, Ruisbroek (A); zie goedgekeurd geval hierboven.
10 ex., 17 juni, A en L; enkel geregistreerd (twee gevallen die aan deze
groep worden toegekend).
97 ex., 17-23 juni, O, VB en H ; zie goedgekeurde gevallen te Mater en
Edelare hierboven; daarnaast 45 andere geregistreerde gevallen die aan
deze groep worden toegekend.
1 ex., 19 juni, Philippeville (N); enkel één geregistreerd geval.
1 ex., 19 juni, Frameries (H); enkel één geregistreerd geval.
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3 ex., 19 juni, O; enkel geregistreerd (tien gevallen die aan deze groep
worden toegekend ).
32 ex., 19 juni, A, L en VB, enkel geregistreerd (tien gevallen die aan deze
groep worden toegekend ).
3 ex., 19 juni, W; enkel geregistreerd (vijf gevallen die aan deze groep
worden toegekend ).
2 ex., 19-21 juni, Lg; enkel geregistreerd (twee gevallen die aan deze
groep worden toegekend ).
1 ex., 21 juni, (O); enkel geregistreerd (drie gevallen die aan deze groep
worden toegekend ).
15 ex., 21-22 juni, (Lg); enkel geregistreerd (twee gevallen die aan deze
groep worden toegekend ).
2 ex., 21 juni, Willebroek (A); enkel één geregistreerd geval.
12 ex., 21-22 juni, (L); enkel geregistreerd (drie gevallen die aan deze
groep worden toegekend ).
1 ex., 27 juni, Deurne (VB); enkel één geregistreerd geval.
1 ex., 27 juni, Treignes (N); enkel één geregistreerd geval.
1 ex., 28 juni, Duinbergen (W); enkel één geregistreerd geval.
1 ex. 6-9 juli, Mont-Saint-Guibert (BW); enkel één geregistreerd geval.
5 ex., 17 juli, Nijlen (A); enkel één geregistreerd geval.
1 ex., 18 juli, Wilrijk (A); enkel één geregistreerd geval.
Steppekiekendief Circus macrourus (13,15,2)
(29) 30 augustus: Clermont (Lg) 1ex. (CH verslag Bernard Hanus)
(30) 22 oktober: De Maten, Diepenbeek (L) 1 juv. (verslag Geert Beckers)
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
20 oktober: Meldert-Hoegaarden (VB) 1 juv. (verslag Freek Verdonckt en
Peter Collaerts)
21 oktober: Lommel-Kolonie, Lommel (L) 1 juv. overtrekkend 13u15
(verslag Toon Jansen)
21 oktober: Lommel-Kolonie, Lommel (L) 1 juv. overtrekkend 14u30
(verslag Toon Jansen)
21 oktober: Mechelse Heide (L) 1 juv. (verslag Geert Beckers)
21 oktober: Bosdelkouter, Outgaarden (VB) 1 juv. (verslag Erwin
Collaerts)
21 oktober: Watervliet (O) 1 juv. (verslag Pieter Dhaluin)
23 oktober: Engsbergen, Tessenderlo (L) 1 juv. (verslag Frank Van de
Meutter)
23 oktober: Houbenhof, Geistingen (L) 1 ex. (verslag Miel Opdenacker)
23 oktober: Vliegveld Oostmalle, Zoersel (A) 1 juv. (verslag Jan Scheirs
en Norbert Willaert)
23 oktober: Kruiskouter, Relegem (VB) 1 juv. (verslag Axel Smets)
23 oktober: Ixelles (VB) 1 ex. (CH: verslag Philippe Dubois)
Het najaar van 2007 kende een – naar Belgische normen – opmerkelijk
influx van Ruigpootbuizerds. In totaal werden elf exemplaren aanvaard
(alle sterk geconcentreerd in de periode 20-23 oktober), maar in
Vlaanderen alleen al werden in totaal 40 exemplaren gemeld (Symens
D. 2008). Het betreft de grootste influx van Ruigpootbuizerd sinds de
winter 1996-1997. Waarnemers worden opgeroepen om hun nog niet
ingediende gevallen alsnog voor beoordeling voor te leggen aan het
BAHC, zodat deze influx nog beter gedocumenteerd kan worden.
Ondanks het naar verhouding frequente voorkomen in het najaar van
2007 blijft de status van de soort als beoordeelsoort gerechtvaardigd.
Dergelijke influxen zijn immers uitzonderlijk, en verwarring met Buizerd
Buteo buteo blijkt nog steeds een frequente pitfall te zijn.
Schreeuwarend Aquila pomarina (3,3,1)
(7) 14 juli: Zwijndrecht (A) 1 imm. (verslag Wouter Faveyts)
Steppearend Aquila nipalensis (0,1,1)
(2) 5 juni: Terlamen, Zolder (L) 1 imm. (verslag Geert Beckers)
Een 2de waarneming voor België. Nederland telt inmiddels vier aanvaarde gevallen, het laatste uit 2002 (van der Vliet 2002). In Scandinavië
wordt de soort vaker vastgesteld dan in West-Europa, en lijkt er ook
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sprake van een toenemend aantal gevallen in de jongste decennia, bijvoorbeeld in Denemarken (23 aanvaarde gevallen, alle sinds de jaren ’70,
http://www.netfugl.dk/dklist.php?id=species_info&species_id =200).
De soort schijnt het op populatieniveau niet goed te doen. Met name in
het westen van het verspreidingsgebied is er sprake van een afname op
lange termijn (Ferguson-Lees & Christie 2001). Dit wordt bevestigd door
lange termijnstellingen op een belangrijke bottleneck op de trekroute
van de westelijke populaties van de soort (Shirihai et al. 2000).
Klein Waterhoen Porzana parva (4,30,1)
(35) 30 april: Zuidelijk Eiland, Wintam (A) 1 ad. (verslag Geert Spanoghe,
foto Yves Adams)
Poelsnip Gallinago media. 6 mei 2007, Bichterweerd (L)
(Foto: Johan Buckens)

Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (4,25,1)
(30) 15 juli: Noordelijk Eiland, Wintam (A) 1 ad. (verslag Rene De Boom)
Griel Burhinus oedicnemus (9,52,6)
(62) 29 april: Ragnies (H) 1 ex. (CH: verslag Bernard Hanus)
(63) 10 mei: Remichampagne (Lx) 1 ex. (CH: verslag Yves Kempeneers)
(64) 13 mei: Zijldegemkouter, Kruishoutem (O) 1 ad. v. (verslag Davy De
Groote, foto Bart Heirweg)
(65) 17 juli: Kluizendok, Gent (O) 1 ex. (verslag Davy Bosman)
(66) 20 juni: Matagne (N) 1 ex. (CH: verslag François Doyen)
(67) 25 augustus: Boneffe (N) 1 ex. (CH : verslag Thibault Mariage)

Poelsnip Gallinago media. 6 mei 2007, Bichterweerd (L)
(Foto: Geert Beckers)

Steppekievit Vanellus gregarius (0,8,2)
(9) 13 september: Virelles (H) 1 ex. (CH : verslag Fabrice Etienne en
Hugues Dufourny)
(10) 15 december: Zeebrugge (W) 1ex. (verslag Joris Elst)
De negende en tiende Steppekievit voor België werden gevonden in een
jaar waarin voor deze op wereldschaal sterk bedreigde soort belangrijke
ontdekkingen werden gedaan. In februari – maart 2007 werden maximaal 2.837 exemplaren geteld in het grensgebied van Syrië en Turkije
(Hofland 2007). In oktober 2007 werd in Zuid-Oost-Turkije een in
Kazachstan gezenderde Steppekievit teruggevonden in een groep van
maar liefst minstens 3.200 soortgenoten
(Bircik 2009 http://www.birdlife.org/news/news/2007/10/lapwing_
superflock.html)! Tot voor deze ontdekkingen werd de wereldpopulatie
van deze soort geschat op amper 600-1.800 vogels.
Breedbekstrandloper Limicola falcinellus (4,18,3)
(23) 20 mei: Mont-Saint-Guibert (WB) 1 ex. (CH : verslag Bruno
Marchal)
(24) 22 mei: Bourgoyen, Gent (O) ad.zomer (verslag Simon Feys)
(25) 24 mei: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W) ad. zomer (verslag
Koen Devos, foto’s J. Piette & Yves Baptiste)

Poelruiters Tringa stagnatilis. 4 juni 2007, Uitkerke (W)
(Foto: Johan Buckens)

Poelsnip Gallinago media
4 mei – 7 mei: Rotem (L) 1e zomer m. (verslag Geert Beckers & Gerald
Driessens)
Een open en bloot baltsend mannetje op een slikplaat bood tal van
waarnemers de kans om deze normaliter erg moeilijke soort voor België
op een schitterende manier te zien te krijgen.
Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus (0,4,1)
(5) 13 mei: Mont-Saint-Guibert (WB) 1ex. (CH : verslag Jean-Sébastien
Rousseau)

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus. 1 okt 2007, Hoge Noen,
Dudzele-Zeebrugge (W) (Foto: Johan Buckens)

Poelruiter Tringa stagnatilis (4,184,5)
(189) 30 april – 2 mei: Hoge Noen, Zeebrugge, Brugge (W) 1 ex. (verslag
Davy de Groote)
(190-191) 2 juni – 16 juni: Uitkerkse polders, Uitkerke (W) 2 ex (verslag
Tim Goethals, foto Johan Buckens)
(192) 21 augustus: IJzermonding, Nieuwpoort (W) ad. winter (verslag
Koen Devos)
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(192) 15 augustus – 22 augustus: Adinkerke (W) 1ex (verslag Miguel
Demeulemeester)
Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus
11 augustus: Bezinkingsputten, Tienen (VB) 1 juv. ruiend naar 1e winter (verslag en foto Maarten Schuurmans)
11 augustus: Schulensbroek, Schulen (L) 1 juv. ruiend naar 1e winter
(verslag Koen Leysen)
18 augustus – 25 augustus: Uitkerkse polders, Uitkerke (W) 2 juv. tot 21
augustus; vanaf 21 augustus 3 juv. (verslag Stijn Cooleman, foto’s Miel
Ferdinande)
11 november: De Panne (W) 1e winter (verslag Miguel
Demeulemeester)
Dunbekmeeuw Larus genei (0,2,1)
(3) 11 april – 13 april : Het Zwin, Knokke-Heist (W) 1 ad. (verslag
Patrick Beirens)
Minder dan een jaar nadat de soort voor het eerste werd vastgesteld in
België (2 ex. op 9 – 11 mei te Knokke Zwin, Vandegehuchte M. et al.
2008) volgde reeds de tweede waarneming! De Belgische vogel uit
2007 werd op 12-13 april ook vastgesteld in het Nederlandse deel van
het Zwin, en werd als achtste exemplaar voor Nederland aanvaard door
de CDNA (Ovaa et al. 2008). Dunbekmeeuw is als dwaalgast in Europa
buiten de broedgebieden zeer duidelijk toegenomen sinds de jaren ’90.
April en vooral mei zijn duidelijk de maanden waarin men de soort hier
mag verwachten (Ottens G. 2006).

Dunbekmeeuw Larus genei en Kokmeeuw Larus ridibundus. 13 apr
2007, Het Zwin-Knokke (W). (Foto: Johan Buckens)

Kleine Burgemeester Larus g. glaucoides (2,33,1)
(36) 7 januari – 9 februari: Plate Taille ( N) 1 ex. (CH : verslag Dirk
Verroken)
Baltische Mantelmeeuw Larus f. fuscus (0,0,2)
(1) 2 juni: Barrage de l’Eau d’Heure (N/H) (CH: verslag Philippe
Deflorenne)
(2) 5 juli: Kluizendok, Gent (O) 1e zomer (verslag en foto’s Davy
Bosman)

Kleine Burgemeester Larus glaucoides, Aalscholver Phalacrocorax
carbo en Zilvermeeuw Larus argentatus. 10 feb 2007, Cerfontaine (N)
(Foto: Johan Buckens)

Lachstern Gelochelidon nilotica (19,112,5)
(132-133) 29 april: Het Zwin , Knokke-Heist (W) 2 ad. (verslag Maarten
Schurmans)
(134) 29 april: De Drie Vijvers, Adinkerke (W) 1 ad. (verslag Diederik
D’Hert)
(135-136) 30 april: De Fonteintjes, Zeebrugge (W) 2 ad. zomer (verslag
Stijn Baeten)
Reuzenstern Sterna caspia (11,117,5)
(129-131) 30 april: Het Zwin, Knokke-Heist (W) 3 ex. (verslag Dieter
Van Den Heuvel)
(132-133) 20 augustus: IJzermonding, Nieuwpoort (W) 1 ad. en 1 imm.
(verslag Dieter Van Den heuvel)

Reuzenstern Sternia caspia, Grote Sterns Sterna sandvicensis,
Visdiefjes Sterna hirundo en Tureluur Tringa totanus. 20 aug 2007,
Nieuwpoort (W) (Foto: Johan Buckens)

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus (6,199,312)
18 mei: Bezinkingsputten Tienen (VB) 1 ad. zomer (verslag Philippe
Smets)
18 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 1 ex. (verslag Stijn Baeten)
18 mei: Verrebroek (O) 1 ex. (verslag Stijn Baeten)
20 mei: Het Vinne, Zoutleeuw (VB) 8 ad. zomer (verslag Philippe Smets)
(3 ex. tot 21 mei)
20 mei: Bos van Aa, Zemst (VB) 2 ex. (verslag Maurice Segers)
20 mei: Duffel (A) 14 ex. (verslag Gerald Driessens)
21 aug: De Gavers, Harelbeke (W), 1 ex. (verslag Koen Verbanck)
25 aug: Het Vinne, Zoutleeuw (VB) 1 juv. (verslag Peter Collaerts)
Volgende gevallen werden in het kader van de invasie geregistreerd.
14 mei: De Haan (W) 3ex. (Waarneming: Philippe Schepens)

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus 19 mei 2007, Stuivekenskerke
(W) (Foto: Johan Buckens)
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16 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 13 ex. (Waarneming: Geert
Van den Heuvel
17 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 1 ex. (Waarneming: Koen Leysen)
17 mei: Grote Plas, Walem (A) 3 ex. (Waarneming: Kris De
Keersmaecker)
17 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 5 ex. (Waarneming: Willy
Verschueren)
17 mei: Gralex Stokkem (L) 7 ex. (Waarneming: Dries Damiaens)
17 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 17 ex. (Waarneming: Geert Beckers)
17 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 35 ex. (Waarneming: Jan
Vanwynsberghe)
18 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 1 ex. (Waarneming: Andre Van De
Laer)
18 mei: ESSO, Bredene (W) 1 ex. (Waarneming: Roland Francois)
18 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 1 ex. (Waarneming: Stijn
Baeten)
18 mei: Beneden-Netevallei, Lier (A) 2 ex. (Waarneming: Jan Arras)
18 mei: Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A) 2 ex. (Waarneming: Frans
Woord)
18 mei: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W) 3 ex. (Waarneming:
Miguel Demeulemeester)
18 mei: Gralex, Stokkem (L) 3 ex. (Waarneming: Geert Beckers)
18 mei: Broek Denaeyer, Willebroek (A) 4 ex. (Waarneming: Alfons
Willemsen)
18 mei: Oud Vliegveld, Lochristi (O) 4 ex. (Waarneming: Geert
Spanoghe)
18 mei: Achterhaven Zeebrugge (W) 5 ex. (Waarneming: Kenny Hessel)
18 mei: Kleiputten Heist (W) 5 ex. (Waarneming: med. Dominique
Verbelen)
18 mei: Beneden-Netevallei, Duffel-Rumst (A) 5 ex. (Waarneming:
Kristof Van Asten)
18 mei: Bourgoyen, Gent (O) 6 ex. (Waarneming: Filiep T’Jollyn
18 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 6ex. (Waarneming: Stijn Baeten)
18 mei: Noordelijk Eiland, Wintam (A) 12 ex. (Waarneming: Bart De
Keersmaecker)
18 mei: Spaarbekken, Woumen (W) 15 ex. (Waarneming:
Miguel
Demeulemeester)
19 mei: Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A) 1 ex. (Waarneming: Jean
Jordaens)
19 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 3 ex. (Waarneming: David Bral)
19 mei: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W) 3 ex. (Waarneming:
Kenny Hessel)
19 mei: Kruibeekse Polder, Kruibeke (O) 3 ex. (Waarneming: Johan
Colman)
19 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 5 ex. (Waarneming:
Wouter Desmedt)
19 mei: Spaarbekken, Woumen (W) 6 ex. (Waarneming: Kenny Hessel)
20 mei: Vogelzang, Zolder (L) 1 ex. (Waarneming: Chris Onkelinx
20 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 1 ex. (Waarneming: Carlo Vanderydt)
20 mei: Hooge Maey, Antwerpen (A) 1 ex. (Waarneming: Glenn
Vermeersch)
20 mei: Molsbroek, Lokeren (O) 1 ex. (Waarneming: Joris Everaert
20 mei: Zuidelijke Vijver, Oud-Heverlee (VB) 2 ex. (Waarneming: Johan
Misten)
20 mei: Velbo, Lommel (L) 2 ex (Waarneming: Toon Jansen)
20 mei: Noordelijk Eiland, Wintam (A) 3 ex. (Waarneming: Kris De
Keersmaecker)
20 mei: Gralex, Stokkem (L) 3 ex. (Waarneming: Geert Beckers)
20 mei: Bourgoyen, Gent (O) 6 ex. (Waarneming: Simon Feys)
20 mei: Putten West, Kieldrecht (O) 5 ex. ( Waarneming:
Bjorn
Deduytsche)
20 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 7 ex. (Waarneming: Jan
Vanwynsberghe)
20 mei: De Gavers, Harelbeke (W) 10 ex. ( Waarneming: David Bral)
20 mei: Beneden-Netevallei, Duffel-Rumst (A) 14 ex. (Waarneming:

Gerald Driessens
20 mei: Grote Put, Mol-Rauw (L) 17 ex. (Waarneming: Lex Peeters)
20 mei: Spaarbekken, Woumen (W) 19 ex. (Waarneming: Johan Buckens)
21 mei: Groot Rietveld, Kallo-Melsele (O) 1 ex. (Waarneming: Bjorn
Deduytsche
21 mei: Zandafgraving, Melle (O) 2 ex. (Waarneming: Stefaan Hermans)
21 mei: Groot Schietveld, Brecht (A) 2 ex. (Waarneming: Peter Symens)
21 mei: Hooge Maey, Antwerpen (A) 3 ex. (Waarneming: Glenn
Vermeersch)
21 mei: Het Vinne, Zoutleeuw (VB) 3 ex. (Waarneming: Adrien Holvoet)
22 mei: Drydijk, Verrebroek (O) 2 ex. (Waarneming: Geert Spanoghe)
Tijdens het voorjaar van 2007 werd op de tijdspanne van amper een
week de grootste influx van Witvleugelstern ooit in België vastgesteld.
Omwille van het grote aantal waarnemingen en de gemakkelijke herkenbaarheid van de soort tijdens het voorjaar, besliste het BAHC om alle
waarnemingen die passen binnen het korte tijdskader van de influx te
registreren. Het moet worden onderstreept dat waarnemingen die alsnog werden ingediend bij het BAHC wel degelijk werden beoordeeld; het
BAHC bedankt de waarnemers die toch de moeite deden om hun waarneming alsnog in te dienen. In Vlaanderen werden in de periode 14 mei
– 22 mei 57 waarnemingen geregistreerd, die betrekking hadden op
maar liefst 312 exemplaren. Piekaantallen werden vastgesteld op 18 mei
(78 ex.) en 20 mei (116 ex.). De grootste groep telde maar liefst 35 ex.
te Verrebroek – Verrebroekse Plassen op 17 mei. Door deze invasie wordt
het totaal aantal exemplaren dat ooit in België werd vastgesteld ruimschoots verdubbeld. De influx werd ook elders in Noord-West-Europa
opgemerkt, m.n. in Nederland (meerdere duizenden exemplaren en vier
broedgevallen) en Duitsland (Ebels 2007a en Ebels 2007b).
Buiten de influx werden twee najaarswaarnemingen van eind augustus
ingediend en aanvaard.
Papegaaiduiker Fratercula arctica (6,139,6)
10 november: Wenduine (W) 1 ad. winter + 1 juv. (verslag Joris Elst)
10 november: De Panne (W) 1 ex. (foto Diederik d’Hert)
11 november: Wenduine (W) 1 ad. winter (verslag Joris Elst)
11 november: Middelkerke (W) 1 ex. (verslag Gerald Driessens, foto
Johan Buckens)
11 november: Oostende (W) 1 ex. (foto Jonas Mortelmans)
Kuifkoekoek Clamator g. glandarius (1,5,1)
(7) 28 juli: Westvleteren (W) 1 juv. verzwakt gevonden; overleden in
V.O.C. op 29 juli. (Vondst door Parret Nathalie. Foto’s Miguel
Demeulemeester)
Roodstuitzwaluw Hirundo daurica (0,21,1)
ERRATUM
29 april 2006: Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1 ex. ipv 2 ex. (verslag Philippe
Smets)
(22) 21 april: Fonteintjes, Zeebrugge (W) 3 ex. (verslag Demeulemeester
Miguel)
Mongoolse Pieper Anthus godlewskii (0,5,1)
(6) 21 oktober: Awirs, Flémalle (Lg) 1 ex., ringvangst (CH : verslag André
Burnel, foto’s in archief CH)
Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra (0,1,0)
ERRATUM
De Kortteenleeuwerik van Beauraing werd foutief gepubliceerd als
Kalanderleeuwerik.
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla (12,26,0)
ADDENDUM
(38) 13 juni-16 juni 2006: Neuville, Beauraing (N), 1 ex. (foto’s D.
Testaert in archief CH)
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Noordse Boszanger Phylloscopus b. borealis. 23 sep 2007, Zeebrugge
(W) (Foto: Johan Buckens)
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Noordse Boszanger Phylloscopus b. borealis. 3 okt 2007, Raversijde
(W) (Foto: Johan Buckens)

Citroenkwikstaart Motacilla citreola citreola (0,7,1)
(8) 8 september – 10 september: De Panne (W) 1e winter (verslag Peter
Adriaens)
Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (0,30,1)
(31) 25 augustus: Doornpanne, Koksijde (W) 1ex. (verslag Diederik
D’Hert)
Perzische Roodborst Irania gutturalis (0,0,1)
25 augustus: Sint-Laureins (O) 1 juv. Ringvangst (verslag Kjell Janssens;
zie ook Janssens 2007)
Een nieuwe soort voor België. Plaats en datum valt niet helemaal binnen het normale verwachtingspatroon van een dergelijke lange
afstandstrekker. Eén van de vier totnogtoe in Nederland aanvaarde
gevallen van de soort is gelijkaardig: het betrof eveneens een ringvangst
in het binnenland, op 30 augustus 2003 te Loozerheide, Limburg.
Perzische Roodborst is een grote zeldzaamheid in Europa buiten de
broedgebieden, met slechts een handvol gevallen, het merendeel uit
noordelijk Europa (Rijpma & Bakker 2006).
Krekelzanger Locustella fluviatilis (0,11,2)
(12) 16 mei – 26 mei: Kessel Bartstraat, Kessel (A) 1 ad. (verslag Stijn
Baeten en Gerald Driessens)
(13) 1 juni: Harchies (H) 1 ex. (CH: verslag Véronique Adriaens)
Veldrietzanger Acrocephalus agricola (0,25,2)
(26) 12 juni: Kleiputten Heist, Knokke-Heist (W) 1 ex. (verslag Peter
Adriaens)
(27) 11 augustus: Mont-Saint-Guibert (WB) 1ex., ringvangst (CH : verslag Olivier Poncon)
De 26ste Veldrietzanger voor België, maar pas de tweede juniwaarneming (de vorige was tevens de eerste voor België, op 13 juni 1989, te
Veurne). Het is interessant om weten dat in augustus 2007 op het
Nederlandse Waddeneiland Vlieland op eenzelfde locatie in totaal vier
Veldrietzangers werden gevangen: een vrouwtje met een broedvlek en
drie eerstejaars vogels, wat wijst op een broedgeval. Er waren al eerdere aanwijzingen voor geslaagde broedgevallen bekend uit Finland en
Letland (van Ree 2007).
Noordse Boszanger Phylloscopus b. borealis (0,5,2)
(6) 23 september: Bosjes op strand, Zeebrugge W) 1ex. (verslag Patrick
Beirens en Gerald Driessens)
(7) 3 oktober: Kon. Domein Prins Karel, Raversijde (W) 1 ex. (verslag Tim
Goethals foto Miel Ferdinande)

Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus. 21 okt 2007, Zeebrugge
(W) (Foto: Patrick Beirens)

Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus (0,97,2)
(98) 17 oktober-18 oktober: Watertoren Zeebrugge, Zeebrugge ( W )
1 ex. (verslag Maarten Dermout, foto: Patrick Beirens)
(99) 18 oktober – 21 oktober: Watertoren Zeebrugge, Zeebrugge
(W) 1 ex. (verslag Patrick Beirens en Gerald Driessens)
Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi (0,20,1)
(21) 12 oktober: Ingooigem (W) 1 winter, ringvangst (verslag Marcel
Lauwers, ringnummer 10588311)
Bruine Boszanger Phylloscopus f. fuscatus (0,33,2)
(34) 19 oktober: De Haan (W) 1 ex, ringvangst (verslag Philippe
Schepens, ringnummer AH1508)
(35) 20 oktober – 22 oktober Nieuwpoort (W) 1 ex. (verslagen
Patrick Beirens en Erwin Collaerts)
Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (0,84,4)
(85) 17 mei: Nieuwpoort (W) 1 ex. (Verslag Joachim Bertrands Foto
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Dieter Coelembier)
(86) 19 september – 20 september: Heist (W) 1e winter (verslag Tomas
Willems)
(87) 7 oktober: Zeebrugge (W) ad. m. (verslag patrick Beirens)
(88) 20 oktober – 25 oktober bosjes kustweg, Blankenberge (W) 1e
winter (Verslag Patrick Beirens, Davy Bosman en Gerald Driessens)
Roodkopklauwier Lanius s. senator (?,132,2)
(133) 15 mei: Nevraumont, Bertrix (Lx) 1ex. (CH : verslag Pierre Ghysel)
(134) 10 juli: Vallei van de Zwarte Beek, Lummen (L) 1 ad. v. (Verslag
Steven Vangompel)
Cirlgors Emberiza cirlus (125,76,3)
(202) 4 maart: Theux (Lg) 1 ex. (CH: verslag Joseph Rouchet)
(203) 26 mei – 18 juni: Treignes (N) 1ex. (CH: verslag Oliver Roberfroid)
(204) 13 juli: Harzé (Lg) 1ex. (CH : verslag Robin Gailly)

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva. 20 okt 2007, Blankenberge (W)
(Foto: Patrick Beirens)

Grijze Gors Emberiza cia (24,28,0)
ERRATUM
( 50) 5 april 2002: Tavigny, Hauffalize (Lx), 1 m. (B. Molitor CH) (gepubliceerd zonder jaartal)
Dwerggors Emberiza pusilla (6,42,3)
(49) 29 september: Lebbeke (O) 1 ex. (verslag Albert Mannaert)
(50) 22 oktober – 13 november Pidpa bekkens, Essen (A) 1 ex. (verslag
Joris Elst)
(51) 23 oktober: Wijchmaal (L) 1e winter, ringvanst (verslag Karel Van
Endert, ringnummer 10421901)

2. Categorie E
Sneeuwgans Anser caerulescens
7 september: Verrebroekse Plassen,Verrebroek (O), 3ex. (verslag Dimitry
De Wilde)

3. Niet-aanvaarde gevallen

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva. 7 okt 2007, Zeebrugge (W)
(Foto: Johan Buckens)

Cirlgors Emberiza cirlus. 10 jun 2007, Treignes (N)
(Foto: Marc Willaert)

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus
11 juni: Klein Schietveld, Kalmhout (A), 1 ex.
Onvoldoende bewijskracht
Groenlandse Kolgans Anser a. flavirostris
26 januari: Heppeneert (L) 1ex.
Een gele of oranje snavel is op zich niet voldoende om de vogel met
zekerheid als Groenlandse Kolgans te bestempelen. Gewone Kolgans A.
a. albifrons heeft meestal ook een kleine hoeveelheid geel in de overigens roze snavel (cf. Cramp & Simmons 1988); er is variatie, waardoor
sommige vogels een grotere hoeveelheid geel hebben dan de meeste.
Ook moeten we tegenwoordig rekening houden met hybride ganzen en
terugkruisingen; het is b.v. lang niet ondenkbaar dat een “grote Kolgans
met stevige, oranje snavel” wel eens een terugkruising kan zijn met
Grauwe Gans…
Het verenkleed van zowel gewone als Groenlandse Kolgans is variabel;
gewone Kolganzen met donkerder bruin verenkleed dan gewoonlijk
overlappen in dit opzicht met blekere exemplaren van Groenlandse
Kolgans (vooral eerstejaarsvogels).
Om deze redenen en omdat er in de literatuur nog niet veel verschenen
is over het onderscheid tussen de ondersoorten, is het BAHC opnieuw
voorstander van een voorzichtige aanpak. Concreet betekent dit dat
voorlopig enkel typische exemplaren aanvaardbaar zijn, liefst gedocumenteerd met foto’s. “Typisch” betekent dat volgende kenmerken aanwezig moeten zijn:
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- Iets groter dan gewone Kolgans, met iets langere hals en langere snavel
- Verenkleed duidelijk donkerder en meer effen bruin dan bij gewone
Kolgans, met bruinere grondkleur van de buik, smallere witte flankstreep, smallere lichte eindband aan staart en dunnere lichte toppen
aan grote dekveren. Weinig of geen lichte randen aan dekveren en tertials.
- Vrijwel volledig felgele of oranje snavel.
Beschrijvingen en foto’s van exemplaren die niet helemaal aan deze criteria voldoen, zijn wel steeds welkom en zullen zorgvuldig worden bijgehouden om beoordeeld te worden wanneer er meer bekend is over de
verschillen tussen de ondersoorten.
Slangenarend Circaetus gallicus
22 augustus: Kinrooi (L) 1 ex.
Onvoldoende bewijskracht
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Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
17 januari: Zandvliet (A) 1 ex.
11 maart: Doelpolder Noord, Doel (O) 1 ex.
23 oktober: Watermaal-Bosvoorde (VB) 1 ex.
Onvoldoende bewijskracht
Dwergarend Hieraaetus pennatus
21 september: Ter Yde, Oostduinkerke (W) 1 ex.
Onvoldoende bewijskracht
Blauwborst Luscinia s. svecica
16 september: Tienen (ringvangst).
Niet te beoordelen in het najaar
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius
14 mei: Mol (L) 1 ex.
Onvoldoende bewijskracht

Arendbuizerd Buteo rufinus
30 september: Ertvelde (O) 1 ex.
Onvoldoende bewijskracht
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Samenvatting – Abstract - Résumé
Dit 35ste rapport van BAHC en CH behandelt zeldzame vogels in
2007. Van de 157 behandelde gevallen werden er 10 niet aanvaard.

This combined report of both Belgian rarities committees (the
Flemish, BAHC and the Francophone, CH) deals with 157 records of
rare birds in Belgium in 2007, 10 of which were not accepted.

Ce rapport combiné des deux comités belges d’Homologation (le
BAHC en Flandre et le CH Wallon) traite 157 cas d’oiseaux rares en
Belgique en 2007, dont 10 n’ont pas été acceptés.
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