BIJZONDERE WAARNEMINGEN
PERIODE APRIL - JUNI 2012
In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten
Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets,
Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en
Zoutleeuw.
Systematiek en nomenclatuur in dit verslag zijn dezelfde als gebruikt op
www.waarnemingen.be.


De in de tekst vermelde grafieken die telkens al een hele reeks waarnemingen
van een soort en één gebied bundelen, worden omwille van ruimtegebrek
opgenomen in een versie van deze tekst op onze website www.vogelwerkgroepoost-brabant.be .
Toelichting:
Sinds www.waarnemingen.be is het aantal vogelmeldingen enorm gestegen. Een
aantal onder hen vallen dan ook niet langer onder de categorie “bijzonder” want
met per trimester tussen 150 en 200 gegevens overstijgen ze dat niveau
ruimschoots. Deze soorten worden vanaf 2012 dan ook niet meer opgenomen in
deze waarnemingsrubriek, tenzij het uitzonderlijke aantallen betreft. Deze
soorten zijn Dodaars, Fuut, Aalscholver, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend,
Kuifeend, Zwarte Specht en Kleine Mantelmeeuw. Andere soorten zoals o.a.
Watersnip, Witgat, Oeverloper, enz. zullen bondiger besproken worden. Alle
details kunnen uiteraard steeds geraadpleegd worden op
vwgob.waarnemingen.be.
Kort overzicht:
Het was voorjaar en dat hebben we zeker geweten. Aan topsoorten geen
gebrek. De topsoort was zeker Vorkstaartplevier. Twee kortstondig
pleisterende vogels aan de Bezinkingsputten waren het 7de en 8ste exemplaar ooit
in België. Een Roodkopklauwier is op landelijk niveau wel alle jaren op enkele
plaatsen aanwezig, maar in onze regio hadden we in Vissenaken op 10 juni de
2de voor de regio. Een Steppekiekendief vloog op 8 april over HalleBooienhoven. Niet meer de mega-soort van weleer en voor onze regio ook al de
4de ooit. De eerste was pas in 2011. Een Poelsnip op 29 mei in Vissenaken is
pas de 2de aanvaarde van onze streek. Een aantal waarnemingen werend nooit
ingediend bij het BAHC. Deze soort wordt alsmaar zeldzamer in ons land met
nog amper jaarlijks waarnemingen. Twee keer een overvliegende Gestreepte
Strandloper aan de Bezinkingsputten brengt het totaal daar door de jaren heen
op 8 ex.. Verder waren er nog waarnemingen van Steltkluut, Bijeneter, Hop,
Witwangstern, Witvleugelstern (5 waarnemingen dit voorjaar in België),

Noordse Stern en Roodpootvalk. Opvallende aantallen waren aanwezig van
Beflijster.
De waarnemingen:
Geoorde Futen Podiceps ruficollis zaten weer exclusief in Tienen –
Bezinkingsputten en in Zoutleeuw – Het Vinne. In het eerste gebied waren tot
maximum 7 ex. aanwezig op 5 april. Twee koppels kwamen tot broeden. In het
Vinne werden maximum 40 ex. geteld op 13 april.
Op 1 juni werd een Roerdomp Botaurus stellaris waargenomen in Zoutleeuw –
Het Vinne (Steven Keteleer).
Het eerste Woudaapje Ixobrychus minutus arriveerde hier op 3 mei. Gans de
periode was een koppel aanwezig rond de kijktoren.
Kwakken Nycticorax nycticorax doken op op vreemde plaatsen. Zo werd in
Bierbeek – Blauwschuurbroek 1 ex. gezien op 9 mei (Michaël Abts) en in Linter
foerageerde 1 adult op een akker op 4 juni (Joachim Mergeay). Zoutleeuw –
Het Vinne was al een veel logischer plaats met 1 adult op 9 en 26 mei (beide
Carlos Plevoets) en 26 juni (Erwin Hoebrechts).
Een Koereiger Bubulcus ibis was op 11 juni te zien in Zoutleeuw – Het Vinne
(Ernesto Zvar).
Een Kleine Zilverreiger Egretta garzetta zat hier op 19 mei (Olivier Hendrick).
Grote Zilverreigers Casmerodius albus vormen ook in het voorjaar een steeds
meer vertrouwd beeld. Er waren waarnemingen, telkens solitaire exemplaren,
op 8 april in Boutersem – Roosbeek Vijvers; in Geetbets – Aronst Hoek op 6 en
15 april; in Glabbeek – Paddepoel op 19 mei; in Holsbeek – Hagelandse Vallei
op 13 mei; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode op 1 april; in Linter – Wommersom
op 15 april; in Lubbeek op 23 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 30 april, 7,
12 en 19 mei.
In Lubbeek werd een Purperreiger Ardea pupurea gezien op 1 mei, in Tienen –
Bezinkingsputten op 30 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 8 en 23 mei.
Enkele Zwarte Ooievaars Ciconia nigra passeerden de regio met 1 ex. op 17
juni in Glabbeek – Bunsbeek (Michel Callewaert); 2 ex. op 30 april in Tienen –
Bezinkingsputten (Erwin Hoebrechts) en 1 ex. op 19 mei in Tremelo – Putten
van Fonteyn (Karl Van Rompaey, e.v.a.).
Ooievaars Ciconia ciconia waren er in kleine aantallen met 1 ex. op 9 juni in
Bierbeek – Vinaaf; 1 ex. op 19 april in Glabbeek – Attenrode; 12 ex. op 1 april
in Holsbeek – St.-Pieters-Rode; 2 ex. op 28 mei in Kortenaken – Ransberg; 3 ex.
op 27 juni in Rotselaar – Werchter; 3 ex. op 28 mei in Tielt-Winge –
Kiekenbosveld; 1 ex. op 18 mei in Tielt-Winge – Walenbos; 3 ex. op 29 april in
Tienen – Bezinkingsputten en 1 ex. op 1 en 11 april en 10 mei en 2 ex. op 12 en
28 mei Zoutleeuw – Het Vinne.

In Zoutleeuw – Het Vinne liepen alle dagen Grauwe Ganzen Anser anser rond,
heel wat koppels kwamen er tot broeden (10+). Als maximum werden op 13
april 46 adulte exemplaren geteld. Verder waren er niet zo uitzonderlijk veel
waarnemingen. Er werden er waargenomen in Diest – Webbekomsbroek met
2 ex. op 13 mei, 3 ex. op 2 april, 6 ex. (waarvan 4 pulli) op 10 mei, 7 ex. op 15
april, 9 ex. op 25 juni, 10 ex. op 6 juni, 12 ex. op 21 april en 30 juni, 15 ex. op
30 april en 25 ex. op 17 april; in Geetbets – Aronst Hoek met 1 ex. op 6 april en
4 ex. op 2 mei; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 1ex. op 1 mei; in
Molenstede – Molenstedebroek met 4 ex. op 15 mei; in Rotselaar – De Plas met
7 ex. op 29 april; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Demerbroeken/
Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 2 ex. op 22 april en 9 juni, 3 ex. op 8 april
en 22 mei en 4 ex. op 20, 29 en 30 april en 11 mei (waarvan 2 pulli) en in
Tienen – Bezinkingsputten met 4 ex. op 16 en 22 april, 5 ex. op 4 april en 8 ex.
op 21 april.
Ze blijven onze regio inpalmen, de Brandganzen Branta leucopsis. Ook nu
weer waren er heel wat waarnemingen, meestal van overvliegende exemplaren.
Twee waarnemingen betroffen pleisterende vogels. Deze waren in Kortenaken
– Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 4 ex. op 23 april en in Rotselaar –
De Plas met 1 ex. op 29 april. De plaatsen en data met overvliegende exmplaren
waren Aarschot met 2 ex. op 5 juni; Aarschot – Demerdonken met 2 ex. op 8
mei; Glabbeek – Paddepoel met 2 ex. op 25 mei; Kortenaken – Begijnenbos met
6 ex. op 4 juni; Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden met 6 ex. op 8
april; Tienen – Bezinkingsputten met 3 ex. op 30 april, 6 ex. op 12 mei en 9 ex.
op 15 mei en Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 22 mei.
Eén Casarca Tadorna ferruginea zat op 18 mei in Tienen – Bezinkingsputten.
Zowel in Glabbeek – Paddepoel als Tienen – Bezinkingsputten waren de ganse
periode Bergeenden Tadorna tadorna aanwezig. Voor het eerste gebied
werden er op 36 dagen geteld met een maximum van 12 ex. Zie details in
Grafiek 1. Voor het tweede gebied werden er op 42 dagen ingevoerd met een
maximum van 47 ex.. Zie de details in Grafiek 2. Aan de Bezinkingsputten
kwamen ook meerdere koppels tot broeden en verschillende nesten donsjongen
werden gezien. Er werd echter wel geen enkel jong groot. Verder waren er nog
waarnemingen in Boutersem – Vijvers Roosbeek met 2 ex. op 22 mei; Diest –
Deurne met 2 ex. op 5 juni; Geetbets – Betserbroek met 1 ex. op 13 juni;
Holsbeek – Kasteel van Horst met 2 ex. op 1 mei; Scherpenheuvel-Zichem –
Averbode met 1 ex. op 5 mei en 2 ex. op 29 april; Tienen – Bost met 3 ex. op 30
april; Tienen – Oplinter met 2 ex. op 7 mei; Tienen – Plateau van Vissenaken
met 1 ex. op 29 april, 2 ex. op 18, 21, 25 en 28 mei en 6 ex. op 10 mei en
tenslotte Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 5, 13 en 14 april, 2 ex. op 13 mei
en 3 ex. op 4 mei.
Even de exotische toer op met een aantal Mandarijneenden Aix galericulata.
Er waren er aanwezig in Aarschot – Achter Schoonhoven op 24 april (2 ex.); in

Glabbeek – Paddepoel op 11, 13 en 25 april en 25 mei (telkens 1ex.); in
Holsbeek – Kasteel van Horst op 1 (1 ex.) en 13 mei (2 ex.); in Lubbeek –
Gempvijvers op 17 mei (1 ex.) en in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers
Averbode op 21 mei (6 ex.).
Twee mannetjes Smient Anas penelope waren aanwezig in Glabbeek –
Paddepoel van 11 tot 17 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek zat
1 ex. op 28 april en in Tienen – Bezinkingsputten zaten 1 ex. op 4 april, 2 ex. op
6 en 10 april en 4 ex. op 2 april.
De enige 2 Pijlstaarten Anas acuta, toch wel weinig, zaten op 1 en 2 april in
Tienen – Bezinkingsputten.
Zomertalingen Anas querquedula konden we weer het meest vinden in Tienen
– Bezinkingsputten (28 waarnemingsdagen met een maximum van 4 ex. op
7 mei, zie Grafiek 3) en in Zoutleeuw – Het Vinne (21 waarnemingsdagen met
maximum van 4 ex. op 13 april, 23 mei en 1 juni, zie Grafiek 4). Verder waren
er aanwezig in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 30 april en 2 ex. op 12 en
13 mei; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 6 mei; in Scherpenheuvel-Zichem
– Snippenweide met 1 ex. op 1 april en in Tienen – Vissenaken Plateau met 1
ex. op 29 april en 2 ex. op 12 april.
Voor Slobeenden Anas clypeata zat je ook weer best in Het Vinne en aan de
Bezinkingsputten. In grafieken 5 en 6 vind je meer details. Voor het eerste
gebied kwamen we aan 24 waarnemingsdagen met een maximum van 27 ex. op
19 april, voor het tweede gebied kwamen we aan 34 waarnemingsdagen met een
maximum van 65 ex. op 4 april. Verder zwommen nog Slobeenden rond in
Aarschot – Demerdonken met 1 ex. op 4 april; in Boutersem – Vijvers Roosbeek
met 15 ex. op 8 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 5, 12 en 29 april,
2 ex. op 3 mei en 3 ex. op 3 april; in Scherpenheuvel-Zichem – De
Kuilen/Vierkensbroek met 4 ex. op 14 april en 7 ex. op 1 april.
Verspreid over 52 meldingen werden 75 Wespendieven Pernis apivorus
geregistreerd. Op 30 april werd het eerste exemplaar van het jaar genoteerd. Hij
vloog over Tienen – Bezinkingsputten.
Er werden 32 Zwarte Wouwen Milvus migrans waargenomen, wat redelijk veel
is. Een overzicht: Aarschot: 1 ex. op 7 mei; Boutersem – Snoekengracht: 1 ex.
op 8 mei; Diest – Webbekom: 1 ex. op 28 mei; Diest – Webbekomsbroek: 1 ex.
op 25 april; Hoegaarden: 1 ex. op 13 april en 2 ex. op 28 april; Hoegaarden –
Mene- en Jordaanbeekvallei: 1 ex. op 11 april en 5 mei; Hoegaarden –
Outgaarden Plateau: 1 ex. op 30 april; Holsbeek – St.-Pieters-Rode: 1 ex. op 1
mei; Landen – Attenhoven: 1 ex. op 30 april; Lubbeek: 1 ex. op 18 mei; Rillaar
– Fruitteeltcentrum: 1 ex. op 12 april; Tienen – Bezinkingsputten: 1 ex. op 12,
15, 24 en 26 april en 5 mei, 2 ex. op 28 april en 4 ex. op 30 april; Tienen – Bost:
1 ex. op 17 mei; Tienen – Hakendover: 1 ex. op 28 en 29 april en Zoutleeuw –
Het Vinne: 1 ex. op 7 mei en 2 ex. op 27 april.

Van Rode Wouwen Milvus milvus was de hoofdmacht al in maart gepasseerd.
Er werden er in de hier behandelde periode nog 25 geteld, verdeeld over
waarnemingen in Aarschot met 1 ex. op 8 april; in Boutersem – Butselbos met
1 ex. op 15 april; in Boutersem – Koutemveld met 1 ex. op 2 mei; in Diest –
Webbekomsbroek met 1 ex. op 6 april; in Geetbets met 1 ex. op 13 mei; in
Geetbets – Grazen met 1 ex. op 13 mei; in Holsbeek – Kortrijk-Dutsel met 1 ex.
op 7 mei; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 1 mei; in Kortenaken –
Begijnenbos met 1 ex. op 4 juni: in Kortenaken – Wachtbekken van KersbeekMiskom met 1 ex. op 26 mei; in Landen met 1 ex. op 12 mei; in Lubbeek –
Linden met 2 ex. op 3 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichemsveld met 1 ex.
op 11 april; in Tielt-Winge – Walenbos met 1 ex. op 29 april; in Tielt-Winge –
Houwaartse Berg met 2 ex. op 27 april; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex.
op 6 en 28 april en 4 en 9 mei; in Tienen – Grote Kouter met 1 ex. op 2 mei en
in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 11 en 30 april en 8 mei.
Op 17 juni vloog een Vale Gier Gyps fulvus over Bierbeek – Mollendaalbos
(Johan Nysten en Luc Hendrickx).
Er werden 123 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus ingegeven.
Langdurig aanwezige exemplaren staan hier natuurlijk meerdere keren in. Er
waren 3 mislukte broedpogingen en dit in Diest – Webbekomsbroek, in Tienen –
Bezinkingsputten en in Zoutleeuw – Het Vinne.
Er werden nog 38 Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus gezien. Drie daarvan
gebeurden in mei, al de rest in april. Net in Wallonië, in de buurt van
Beauvechain, was er een broedgeval. Spijtig genoeg mislukte dit. Wat wel
bijzonder was aan dit broedgeval was dat het mannetje hier de enige
gekleurringde vogel was van het broedgeval dat in 2010 plaats vond op het
Plateau van Outgaarden. Dit toont aan dat er daadwerkelijk een populatie
Blauwe Kiekendieven op de akkerplateaus kan worden opgebouwd, want jonge
vogels vestigen zich in de regio.
Ook al zijn we er de laatste paar jaar wel wat gewoon in België, een
Steppekiekendief Circus macrourus op 8 april in Zoutleeuw – HalleBooienhoven blijft een topwaarneming (Freek Verdonckt, Robin Guelinckx).
Er werden slechts 3 Grauwe Kiekendieven Circus pygargus gezien met telkens
1 ex. op 10 mei in Scherpenheuvel-Zichem; op 30 april in Tienen –
Bezinkingsputten en op 2 mei in Tienen – Hakendover.
Op 6 plaatsen werden Visarenden Pandion haliaetus gezien. Telkens betrof het
waarnemingen van solitaire exemplaren. Deze gebeurden in Aarschot op 7 mei;
in Aarschot – Langdorp Demervallei op 22 mei; in Lubbeek op 22 mei; in
Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide op 5 april; in Tienen –
Bezinkingsputten op 5 en 12 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 3, 4, 13 en 28
april en 27 mei.

Een mannetje Roodpootvalk Falco vespertinus vloog op 1 mei over Zoutleeuw
– Halle-Booienhoven (Joachim Mergeay).
Eind april – begin mei werd nog een doortrekpiekje van Smellekens Falco
columbarius opgemerkt met bij ons waarnemingen in Scherpenheuvel-Zichem –
Kloosterbeemden op 29 april; in Tienen – Bezinkingsputten op 28 april, 1, 5, 6
en 7 mei (2 ex.) en in Zoutleeuw – Het Vinne op 30 april. Telkens ging het om
solitaire vogels tenzij anders vermeld werd.
Van Slechtvalk Falco peregrinus kunnen we weer een hele reeks waarnemingen
opsommen. Het is misschien als eens gezegd maar ze zijn echt een vertrouwder
beeld geworden in onze regio. Nu waren er waarnemingen in Boutersem op 2
april; in Glabbeek – Paddepoel op 17 april; in Landen – Attenhoven op 2 en 16
april en 26 juni; in Tienen – Bezinkingsputten op 12 en 30 april, 4 en 17 mei en
3 juni; in Tienen – Laterbroeken op 15 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 13,
27 en 28 april en 11 en 12 mei.
We kregen 38 meldingen (tegenover 50 vorig jaar in deze periode) uit 30
gebieden (vorig jaar 31) binnen van Kwartels Coturnix coturnix. Zie voor de
details www.waarnemingen.be.
De aantallen Kraanvogels Grus grus waren in het eerste trimester van dit jaar
niet hoog, we kregen in deze periode nog wat “druppels”. Zo vloog 1 ex. over
Tienen – Bezinkingsputten op 13 april;, 1 ex. op 3 en 19 mei en 3 ex. op 28 mei
over Zoutleeuw – Het Vinne.
In een aantal gebieden kon je Scholeksters Haematopus ostralegus aantreffen.
Deze waren Aarschot met 1 ex. op 22 en 25 mei en 15 juni; Aarschot –
Demerdonken met 1 ex. op 5 mei; Boutersem met 1 ex. op 30 mei; Boutersem –
Roosbeek met 2 ex. op 19 juni; Diest – Deurne met 1 ex. op 10 juni en 2 ex. op
14 juni; Diest – Webbekomsbroek met 2 ex. op 6 april; Glabbeek – Paddepoel
met 1 ex. op 11 april; Linter – Orsmaal/Wommersom met 2 ex. op 15 april;
Lubbeek met 1 ex. op 29 mei; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 3 ex. op
11 mei; Tienen - Bezinkingsputten met op heel wat dagen waarnemingen (tot
4 ex. op 30 april en broedend in de weilanden); in Tienen – Vianderdomein met
1 ex. op 31 mei; in Tremelo – Putten van Fonteyn met 1 ex. op 19 mei en in
Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 13, 19, 24 en 25 mei en 2 juni en 2 ex. op
4, 13 en 21 april.
Op 12 mei pleisterde een Steltkluut Himantopus himantopus in Tienen –
Bezinkingsputten (Michaël Vandeput).
De Kluut Recurvirostra avosetta die op 30 maart in Glabbeek – Paddepoel
arriveerde, bleef hier nog bijna dagelijks present tot 29 april. Vanaf 12 april
deed hij ook regelmatig uitstapjes naar Tienen – Bezinkingsputten. Hier bleef
hij pleisteren tot 26 mei. Hetzelfde of toch een ander exemplaar zat op 13 mei
in Glabbeek – Paddepoel. In Tienen – Bezinkingsputten waren terug 1 ex. op 5
en 26 juni en 3 ex. op 14 juni. In Zoutleeuw – Het Vinne zat 1 ex. op 19 mei.

Dè waarneming van deze periode was deze van 2 Vorkstaartplevieren
Glareola pratincola BAHC die op 8 mei kortstondig in Tienen – Bezinkingsputten
pleisterden (Michaël Vandeput, Philippe Smets, Erwin Hoebrechts). De lokale
Kieviten waren tegen een lang verblijf en bleven de Vorkstaartplevieren
constant belagen zodat die het na 30 minuten voor bekeken hielden en als een
stipje in het noorden verdwenen. Bijna zo goed als zeker zaten deze 2 vogels
van 18 tot 22 mei in Wersabe (Duitsland). De exemplaren in Tienen waren de
7de en 8ste ooit in België waargenomen (mits goedkeuring door het BAHC). En
het is tevens de eerste keer dat er 2 vogels samen werden vastgesteld.
Op 10 plaatsen werden Kleine Plevieren Charadrius dubius waargenomen. De
plaats bij uitstek blijft Tienen – Bezinkingsputten met 63 waarnemingsdagen en
aantallen tot 25 ex.. Zie de details in Grafiek 7. Bovendien waren er
waarnemingen in Aarschot met 2 ex. op 11, 13 en 16 april; in Glabbeek –
Paddepoel met 1 ex. op 19 april, 2 ex. op 8 april en 5 ex. op 1 en 2 april; in Diest
– Molenstedebroek met 1 ex. op 7, 8 en 15 mei, 2 ex. op 19 april en 18 mei en 5
ex. op 2 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 1
koppel aanwezig van 3 april tot 29 juni; in Tienen – Langveld/ Kloosterveld met
1 ex. op 5 april; in Tienen – Domein Viandra met 1 ex. op 14 juni; in Tienen –
Vissenaken Plateau met 1 ex. op 29 april, 18, 25, 29 en 30 mei en 3 en 4 juni en
2 ex. op 3 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 4, 5, 16, 27 en 30 april
en 18, 19 en 28 mei en 2 ex. op 5 en 12 mei.
Het ging goed met het aantal doortrekkende Bontbekplevieren Charadrius
hiaticula. In Tienen – Bezinkingsputten werden er op maar liefst 33 dagen
waargenomen met aantallen tot 15 ex. (vorig jaar op 16 dagen tot 8 ex..). Voor
de details zie Grafiek 8. Er waren ook nog waarnemingen in Tienen –
Vissenaken Plateau met 3 ex. op 6 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex.
op 12, 13 en 30 mei en 2 ex. op 28 april.
Op 4 april werden 16 Goudplevieren Pluvialis apricaria waargenomen in
Hoegaarden – Plateau van Honsem en op 3 april vlogen er 2 over Tienen –
Vissenaken Plateau.
Buiten 3 Krombekstrandlopers Calidris ferruginea op 1 mei in Glabbeek –
Paddepoel en hier ook 2 Bonte Strandlopers Calidris alpina op 1 april en 1 ex.
op 1 april en 1 en 5 mei in Zoutleeuw – Het Vinne en een Temmincks
Strandloper Calidris temminckii 10 mei in Zoutleeuw – Het Vinne, waren
strandlopers enkel weggelegd voor Tienen – Bezinkingsputten.
Hier zaten twee Drieteenstrandlopers Calidris alba op 6 mei, een Kleine
Strandloper Calidris minuta van 12 tot 14 mei, Temmincks Strandlopers met
1 ex. op 11 en 12 mei, 2 ex. op 5, 6, 10 en 13 mei en 4 ex. op 18 mei, vloog
telkens 1 Gestreepte Strandloper Calidris melanotos over op 8 (Michaël
Vandeput, Peter Collaerts, Erwin Collaerts, Kurt Boux) en 10 mei (Philippe
Smets, Erwin Hoebrechts, Carlos Plevoets, Charel Carels), Krombekstrandlopers met 1 ex. van 12 tot 15 mei en 3 ex. op 28 en 29 april en Bonte

Strandlopers met 1 ex. op 2, 5, 6, 11, 13, 14 en 22 april en 6, 30 en 31 mei,
4 ex. op 12 april en 5 ex. op 5 mei.
Op 3 plaatsen lieten Kemphanen Philomachus pugnax zich bewonderen. In
Tienen – Bezinkingsputten werden er op 21 dagen waargenomen met een
maximun van 6 ex. op 30 april. Een overzicht is te vinden in Grafiek 9. Ook
waren er te zien in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 23 en 24 april en 1 en 13
mei, 2 ex. op 1 april en 5 ex. op 2 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex.
op 16 en 18 mei, 2 ex. op 5 en 19 mei, 3 ex. op 2 en 23 april, 4 ex. op 4 april en
5 ex. op 3 april.
In Tienen – Bezinkingsputten zat nog een Bokje Lymnocryptes minimus op 1
mei en in Tienen – Vissenaken Plateau zat 1 ex. op 3 en 26 april.
Er werden niet veel Watersnippen Gallinago gallinago gemeld in deze periode.
Er werden er gezien in Diest – Vallei van de Drie Beken met 2 ex. op 5 april; in
Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 6 en 17 april; in Glabbeek – Paddepoel
met 1 ex. op 28 april en 5 ex. op 2 april; in Kortenaken – Wachtbekken van
Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 8 april en 10 ex. op 14 april; in Linter –
Doysbroek met 1 ex. op 12 april; in Lubbeek – De Spicht met 1 ex. op 7 april; in
Scherpenheuvel-Zichem – Demerbroeken/Kloosterbeemden /Vierkensbroek met
1 ex. op 1 en 30 april en maar liefst 89 ex. op 8 april; in Tienen –
Bezinkingsputten met 1 ex. op 13 april en 4 mei, 2 ex. op 6 april en 3 ex. op 12
april; in Tienen – Vissenaken Plateau met 1 ex. op 9 en 14 april en 5 ex. op 3
april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 14 april.
Een Poelsnip Gallinago media, één van de twee in België dit voorjaar, zat enkel
op 29 mei in Tienen – Vissenaken Plateau (Robin Guelinckx, Erwin Collaerts,
Michaël Vandeput, Kurt Boux, Peter Collaerts, Els Marjaux).
In 16 gebieden werden Houtsnippen Scolopax rusticola gezien, in heel wat
gevallen ging het om baltsende exemplaren. De details kunt u vinden op
www.waarnemingen.be.
Grutto’s Limosa limosa verbleven in Glabbeek – Paddepoel met 2 ex. op 1 en 2
april en 6 ex. op 7 mei; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 1, 12, 13 en
24 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 2 en 3 april en 7 mei.
Een groep van 11 Rosse Grutto’s Limosa lapponica vloog op 6 mei over
Tienen – Bezinkingsputten. Dit is de grootste groep ooit gemeld in de regio.
Het was een goed voorjaar voor Regenwulpen Numenius phaeopus. Een groep
van 42 ex. op 7 april in Tienen – Bezinkingsputten was de uitschieter, maar er
werden er nog wel wat gezien met hier nog een groep van 11 ex. op 12 april en
1 ex. op 2 en 29 april, 5 en 7 mei en 3 juni. Verder waren er nog, telkens
solitaire exemplaren, in Glabbeek – Paddepoel op 9 juni; in Landen –
Attenhoven op 16 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 13 april.
In de gekende broedgebieden waren de Wulpen Numenius arquata weer
aanwezig. Buiten de broedplaatsen werden er gezien in Diest – Schaffen met

1 ex. op 17 april en 6 mei; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 2 april; in
Glabbeek – Attenrode met 2 ex. overvliegend op 13 mei; in Kortenaken –
Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 1 april en 2 ex. op 6 juni: in
Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 6 juni en in Zoutleeuw – Kleine Getevallei
met 1 ex. op 2 mei.
De minst talrijke ruitersoort was de Zwarte Ruiter Tringa erythropus. In 4
gebieden werden kleine aantallen waargenomen met in Glabbeek – Paddepoel
1 ex. op 1 en 2 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode 1 ex. op 7 mei; in
Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 17 april en 2 ex. op 29 april en in Zoutleeuw
– Het Vinne 1 ex. op 16 april en 1 mei.
Talrijker waren Tureluurs Tringa totanus. De beste gebieden waren Tienen –
Bezinkingsputten met op 42 waarnemingsdagen tot maximum 36 ex. op 5 en 12
mei en Zoutleeuw – Het Vinne met op 31 waarnemingsdagen tot maximum
20 ex. op 5 mei. Alle gegevens staan in Grafieken 10 en 11. Verder waren nog
Tureluurs aanwezig in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 5 juni, 2 ex. op 17
mei, 3 ex. op 16 mei, 4 ex. op 1 en 2 april, 6 ex. op 8 mei, 7 ex. op 7 mei en
9 ex. op 6 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 1 ex.
op 13 mei, 2 ex. op 5 juni en 5 ex. op 4 mei; in Scherpenheuvel-Zichem –
Zichem met 1 ex. op 6 mei en in Tienen – Langveld/Kloosterveld met 2 ex. op 1
juni.
Voor Groenpootruiters Tringa nebularia komt Glabbeek – Paddepoel de top 3
met de Bezinkingsputten en Het Vinne vervolledigen. De details staan in
Grafieken 12, 13 en 14 maar een optelsom geeft 28 waarnemingsdagen met
maximum 7 ex. op 20 mei in Paddepoel, 38 waarnemingsdagen met maximum
11 ex. op 7 mei aan de Bezinkingsputten en 12 waarnemingsdagen met
maximum 7 ex. op 4 mei in Het Vinne. Buiten deze gebieden waren er nog
waarnemingen in Bierbeek – Vinaaf met 1 ex. op 2 mei; in Diest –
Molenstedebroek met 1 ex. op 7 en 8 mei; in Diest – Webbekomsbroek met
1 ex. op 19 mei; in Glabbeek – Pamelen met 8 ex. overvliegend op 6 mei; in
Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 14 april; in
Linter – Orsmaal/Wommersom met 1 ex. op 4 mei; in Scherpenheuvel-Zichem –
Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 24 april en 7 en 13 mei; in Tienen –
Langveld/Kloosterveld met 1 ex. op 1 juni en in Tienen – Vissenaken Plateau
met 1 ex. op 10 mei.
In 23 gebieden werden Witgatjes Tringa ochropus waargenomen. In totaal ging
het om 648 gemelde exemplaren. Er moet wel rekening mee worden gehouden
dat het in de topgebieden voor de soort bij waarnemingen van opeenvolgende
dagen ook over dezelfde vogels kan gaan. Deze topgebieden waren Glabbeek –
Paddepoel met 26 waarnemingsdagen en een maximum van 13 ex. op 6 april en
Tienen – Bezinkingsputten met 40 waarnemingsdagen en een maximum van

85 ex. op 30 juni. De details van deze 2 gebieden staan in Grafieken 15 en 16.
Voor de rest van de lijst verwijs ik naar www.waarnemingen.be.
Bosruiters Tringa glareola waren er, zoals normaal is voor de soort, heel wat
minder dan Witgatjes. Er konden er worden geobserveerd in Glabbeek –
Paddepoel met 1 ex. op 6, 7, 16, 18 en 20 mei, 2 ex. op 24 mei en 3 ex. op 1 en
12 mei; in Tienen – Vissenaken Plateau met 2 ex. op 6 mei en in Zoutleeuw –
Het Vinne met 1 ex. op 2 juni en 2 ex. op 6 mei. Het beste gebied was Tienen –
Bezinkingsputten met 19 waarnemingsdagen en een maximum van 9 ex. op 25
mei. Grafiek 17 geeft de rest van de waarnemingen weer.
Op 17 plaatsen werden Oeverlopers Actitis hypoleucos genoteerd wat
resulteerde in 219 exemplaren. Hier ook dezelfde opmerking als bij Witgatje
stond. De beste plaatsen waren Tienen – Bezinkingsputten met 24
waarnemingsdagen en een maximum van 21 ex. op 7 mei en Zoutleeuw – Het
Vinne met 19 waarnemingsdagen en een maximum van 5 ex. op 18 mei. In alle
andere gebieden ging het om sporadische waarnemingen. Enkel Glabbeek –
Paddepoel scoorde nog goed met 9 waarnemingsdagen met 1 ex. op 29 april en
6, 7, 16 en 17 mei, 2ex. op 3, 12 en 13 mei en 4 ex. op 1 mei.
In Tienen – Bezinkingsputten zaten 2 Steenlopers Arenaria interpres op 10 mei
(Philippe Smets) en in Zoutleeuw – Het Vinne verbleef 1 ex. op 6 en 7 mei
(Charel Carels en Steven Keteleer).
Het was nog eens een goed voorjaar voor Zwartkopmeeuwen Ichthyaetus
melanocephalus, dat was al weer even geleden. In Zoutleeuw – Het Vinne
werden er op 21 dagen waargenomen met een maximum van 8 ex. op 13 april.
In Tienen – Bezinkingsputten werden er op 19 dagen waargenomen met een
maximum van 9 ex. op 6 mei. In het Vinne werd op 7 mei nestindicerend
gedrag waargenomen. Zie de details in Grafieken 18 en 19.
Verder werd de soort nog gezien in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 8 april;
in Landen – Attenhoven met 2 ex. op 13 juni; in Linter – Neerlinter met 5 ex. op
20 mei; in Geetbets – Aronst Hoek met 1 ex. op 21 mei; in Hoegaarden –
Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 10 juni; in Tienen – Langveld/Kloosterveld
met 1 ex. op 14 mei en 2 ex. op 14 april; in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven met
2 ex. op 23 april en in Zoutleeuw – Leeuwerveld met 1 ex. op 10 mei.
Een adult zomerkleed hybride Kok- x Zwartkopmeeuw Ichthyaetus ribibundus
x I. melanocephalus zat op 21 mei in Zoutleeuw – Het Vinne.
Dwergmeeuwen Hydrocoloeus minutus scheerden geen hoge aantallen. In
Tienen – Bezinkingsputten werd slechts 1 ex. gezien en dit op 6 juni. In
Zoutleeuw – Het Vinne werden er op 18 dagen waargenomen met een maximum
van 8 ex. op 14 april. Zie meer in Grafiek 20.
Er werden voor deze periode nog wel wat Stormmeeuwen Larus canus
waargenomen. Telkens ging het om solitaire exemplaren en dit in Tienen –

Bezinkingsputten op 7 en 11 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne op 3, 5, 11, 13,
14, 21 en 22 mei en 1, 2 en 9 juni.
Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus waren heel talrijk met 552 gemelde
exemplaren. Vanaf volgende periode zal de soort niet meer worden opgenomen
in deze rubriek.
Zilvermeeuwen Larus argentatus echter blijven toch wel veel zeldzamer in de
regio met ook nu maar enkele waarnemingen. Er werden in Bierbeek – Vinaaf
9 ex. gezien op 2 april en in Tienen – Bezinkingsputten vloog 1 ex. over op 23
april en 12 mei en 2 ex. op 1 mei.
Komen we toe aan een mooie selectie sternenwaarnemingen. Beginnen doen we
met Visdief Sterna hirundo. In Tienen – Bezinkingsputten was telkens 1 ex.
aanwezig op 30 april en 12 en 15 mei. In Zoutleeuw – Het Vinne waren 1 ex.
aanwezig op 27 mei en 4 ex. op 17 mei en 14 juni.
Een Noordse Stern Sterna paradisaea vloog op 20 april in Zoutleeuw – Het
Vinne (Philippe Smets, Carlos Plevoets, Johan Laeremans).
Een Noordse Stern/Visdief vloog op 30 april over Tienen – Bezinkingsputten.
Om Witwangsterns Chlidonias hybridus te observeren had je ook verschillende
kansen. Over Tienen – Bezinkingsputten vlogen 3 ex. op 26 mei (Michaël
Vandeput); in Zoutleeuw – Het Vinne zaten 1 ex. op 14 (Robin Guelinckx) en
28 mei (Gilles Delforge, Gwenne Dodeur en Sébastien Benisch) , 2 ex. op 26
mei (Philippe Selke, e.a.) en 5 ex. op 25 mei (Carlos Plevoets, Philippe Smets,
Peter Collaerts, Michaël Vandeput).
Tevens in Het Vinne werden op 19 dagen Zwarte Sterns Chlidonias nigra
waargenomen. Het maximum betrof 9 ex. op 6 mei. De details staan in Grafiek
21.
De beste soort was een Witvleugelstern Chlidonias leucopterus BAHC die op 14
mei aanwezig was in Zoutleeuw – Het Vinne (Robin Guelinckx).
Halsbandparkieten Psittacula krameri werden weer regelmatig gezien in hun
“bolwerken”, Diest en Lubbeek. In Diest waren er 2 ex. op 17 en 24 juni, 3 ex.
op 25 mei en al 8 ex. op 27 juni. In Lubbeek waren er 1 ex. op 11 april en 9 juni
(een pas uitgevlogen exemplaar), 2 ex. op 9 april, 3 ex. op 4, 13 en 20 mei en
4 ex. op 14 mei. Verder werden nog 6 ex. gezien in Holsbeek – Kasteel van
Horst op 19 mei en 1 ex. in Tienen – Breisembroek op 20 juni.
De goede vorige periode voor Velduilen Asio flammeus kreeg nog een uitloper
in april. In Zoutleeuw – Halle-Booienhoven, waar ze al van in maart aanwezig
waren, pleisterden nog 3 ex. op 3, 11 en 12 april en 4 ex. op 1 april. Op 29 april
pleisterde 1 exemplaar in Tienen – Bezinkingsputten.
Op 7 mei vloog een Bijeneter Merops apiaster over Tienen – Bezinkingsputten
(Michaël Vandeput) en op 23 april werd hier korstondig een Hop Upupa epops
waargenomen (Erwin Hoebrechts).

Op 20 en 27 april foerageerde een Draaihals Jynx torquilla in Tremelo – Baal
(Alfred Bernard).
Middelste Bonte Spechten Dendrocopus medius zijn in een aantal gebieden in
de regio nu wel echt ingeburgerd. We hadden waarnemingen in Aarschot –
Vorsdonkbos van 1 ex. op 28 april; in Bierbeek – Meerdaalwoud/
Mollendaalbos met 2 ex. op 28 april en 17 juni en 4 ex. op 8 april; in Diest –
Vallei van de Drie Beken met 1 roepend ex. op 17 april; in Tielt-Winge –
Walenbos met 1 ex. op 6, 11, 23 en 25 april en 26 juni (in totaal in het voorjaar
konden hier zeker 4 territoria onderscheiden worden). in Kortenaken –
Begijnenbos met 6 ex. op 4 juni en in Lubbeek met 1 ex. op 16 en 25 juni.
De enige plaats met Boomleeuweriken Lullula arborea was ScherpenheuvelZichem – Averbode Bos en Heide met waarnemingen op 21 dagen. Exacte
aantallen zijn moeilijk te bepalen aan de hand van de ingevoerde gegevens maar
wat zeker is is dat er een aantal territoria aanwezig waren.
Waterpiepers Anthus spinoletta verlieten in april onze streek met in Diest –
Molenstedebroek nog 2 ex. op 2 april; in Scherpenheuvel-Zichem –
Kloosterbeemden/Vierkensbroek nog 1 ex. op 14 april en 5 ex. op 8 april en in
Tienen – Bezinkingsputten nog 1 ex. op 28 april.
Een mannetje Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima fourageerde op 5 mei in
Tienen – Bezinkingsputten (Michaël Vandeput).
Het was een zwak voorjaar voor Noordse Kwikstaarten Motacilla thunbergi
met in Bierbeek 1 ex. op 9 mei; in Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 28 april,
2 ex. op 3 mei en 9 ex. op 30 april en in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode
Bos en Heide 1 ex. op 3 mei.
Telkens een mannetje Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii zat op 17 april en 12
mei in Tienen – Bezinkingsputten.
Er werden weer een aantal Gekraagde Roodstaarten Phoenicurus phoenicurus
gezien waarvan het gedrag een (mogelijk) broedgeval doet vermoeden. Dat was
het geval in Aarschot – Langdorp-Molenheide met 3 alarmerende exemplaren op
19 juni en 1 zingend exemplaar en nog een tweede exemplaar op 23 juni; in
Diest – Vallei van de Drie Beken met 1 zingend exemplaar op 24 mei; in
Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 8 vastgestelde
zangposten en in Tremelo – Putten van Fonteyn 1 zingend exemplaar op 13 mei.
Verder waren er nog aanwezig in Aarschot - Langdorp met 1 ex. op 5 april; in
Glabbeek – Paddepoel met 1 v. op 16 april; in Scherpenheuvel-Zichem –
Vierkensbroek met 1 m. op 12 april; in Tienen – Laterbroeken met 1m. op 13
april en in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven met 1 ex. op 30 april. Als je deze
gegevens bekijkt dan blijft Gekraagde Roodstaart als broedvogel nog steeds
beperkt tot het noordoosten van ons werkingsgebied.

In tegenstelling tot vorig jaar was het een topjaar voor Beflijsters Turdus
torquatus. De beste plaats was Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 2 ex.
op 23 en 25 april, 6 ex. op 17 april, 7 ex. op 15 en 16 april, 10 ex. op 20 april,
11 ex. op 22 april en liefst 12 ex. op 18 en 19 april. Verder werden er nog
waargenomen in Bierbeek – Blauwschuurhoeve met 2 ex. op 15 april; in
Bierbeek – Vinaaf met 1 ex. op 24 april en 3 ex. op 17 april; in Glabbeek –
Wever met 1 ex. op 5 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 3 en 14 april,
2 ex. op 11 en 13 april, 3 ex. op 16 en 19 april en 5 ex. op 12 april; in
Hoegaarden met 1 ex. op 18 april, 4 ex. op 14 april en 8 ex. op 15 april; in
Hoegaarden – Honsem Plateau met 2 ex. op 14 april; in Hoegaarden –
Outgaarden Plateau met 1 ex. op 23 april, 3 ex. op 25 april en 7 ex. op 16 april;
in Lubbeek – Binkom met 3 ex. op 3 april; in Molenbeek-Wersbeek met 1 ex.
op 15 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 1 ex. op 11 april; in
Scherpenheuvel-Zichem met 3 ex. op 11 en 13 april, 4 ex. op 17 april en 6 ex.
op 12 april; in Tienen – Bezinkingsputten met 2 ex. op 13 april, 4 ex. op 14 april
en 13 ex. op 12 april; in Tienen – Goetsenhoven met 1 ex. op 29 april en 3 ex.
op 3 april; in Tienen – Laterbroeken met 1 ex. op 12 april en in Zoutleeuw – Het
Vinne met 2 ex. op 23 april.
De laatste 3 Koperwieken Turdus iliacus werden op 12 april waargenomen in
Linter – Drieslinter.
In Lubbeek – De Spicht was de ganse periode de Cetti’s Zanger Cettia cetti
aanwezig. In Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek werd ook een
territorium vastgesteld van 1 april tot 20 mei.
In Zoutleeuw – Het Vinne werden tussen 18 mei en 14 juni een aantal zingende
Snorren Locustella luscinioides vastgesteld. Aan de toren zong 1 ex. op 19 en
20 mei en aan de puinkegel in de zuidoosthoek van het meer zong 1 ex. van 18
mei tot 14 juni met hier ook een tweede zingende exemplaar op 23 mei en 10
juni (vele waarnemers).
Er waren ook weer een aantal Rietzangers Acrocephalus schoenobaenus
aanwezig in de regio. Zingende exemplaren werden gehoord in Diest –
Webbekomsbroek met 1 ex. op 30 april, 12 en 25 mei en 6 juni; in een tuin in
Lubbeek – Linden met 1 ex. op 20 mei; in Scherpenheuvel-Zichem –
Vierkensbroek met 1 ex. op 20 en 27 mei; in Tienen – Bezinkingsputten met
1 ex. op 12, 13 en 28 april en 12 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op
13, 15 en 27 april en 9 juni en 3 ex. op 28 april en 1 mei.
Een Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus zong van 12 tot 22 mei in
Tienen – Bezinkingsputten (Erwin Hoebrechts, e.a.).
Er zong een Fluiter Phylloscopus sibilatrix op 1 mei in Scherpenheuvel-Zichem
– Catselt.
Vuurgoudhaantjes Regulus ignicapillus waren te zien in Bierbeek –
Mollendaalbos op 1 en 28 april en 30 mei; in Boutersem op 3 en 9 mei; in

Boutersem – Park van Kwabeek op 25 april, 3, 4, 8, 9, 11 en 22 mei; in
Boutersem – Malendriesbeekvallei op 13 april en in Scherpenheuvel-Zichem –
Averbode op 24 april. Telkens ging het om zingende mannetjes.
Een mannetje Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca zat op 19 mei in
Tremelo – Putten van Fonteyn en 1 ex. zat op 5 juni in Lubbeek.
Er waren 59 meldingen van Kuifmees Lophophanes cristatus. Buiten 1 ex. op
18 juni in Tienen – Driebekveld werden ze allemaal gezien in de noordwesthoek
van ons werkingsgebied. Voor de details zie www.waarnemingen.be.
Zwarte Mezen Periparus ater werden weinig geobserveerd met slechts
waarnemingen in Bierbeek – Mollendaalbos op 1 april (2 ex.); in Tremelo –
Laekdal op 9 april (2 ex.); in Scherpenheuvel-Zichem op 17 mei (1 ex.) en in
Tienen op 20 april (2 ex.).
Een Buidelmees Remiz pendulinus pleisterde op 7 april in Tienen –
Bezinkingsputten (Michaël Vandeput), 2 ex. zaten hier op 23 april (Philippe
Smets). In Zoutleeuw – Het Vinne zat 1 ex. op 1 mei (Chris Coeckelbergh).
Een vrouwtje Grauwe Klauwier Lanius collurio zat op 21 mei in Geetbets –
Aronst Hoek (Kevin Lambeets) en nog een vrouwtje zat op 30 mei in Tienen –
Bezinkingsputten (Philippe Smets).
Van de deze winter aanwezige Klapeksters Lanius excubitor haalde 1 ex. op 1
april in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek net deze rubriek.
Dè waarneming van deze periode was een Roodkopklauwier Lanius senator
die op 10 juni pleisterde in Tienen – Vissenaken Plateau (Marc Herremans,
e.v.a.). Dit is de tweede waarneming voor onze regio na een waarneming op 17
mei 1977 in Tienen – Bezinkingsputten.
Europese Kanaries Serinus serinus zijn de laatste jaren nog amper aanwezig in
wat ooit de broedgebieden bij uitstek waren. Er waren waarnemingen van
telkens solitairen in Aarschot – Vorsdonkbos op 30 juni; in Tienen op 2 april en
in Tienen – Bezinkingsputten op 13 april.
De enige Sijzen Carduelis spinus van de ganse periode waren 2 ex. op 23 april
in Zoutleeuw – Het Vinne.
En nog een soort met maar 1 waarneming was Barmsijs spec. Carduelis
cabaret/flammea met 1 ex. op 4 april in Landen – De Beemden.
Kruisbekken Loxia curvirostra waren ook snel geteld met 35 ex. op 11 juni
over Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar; 1 ex. op 1 mei in Holsbeek – St.Pieters-Rode en 4 ex. op 24 mei in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek.
Goudvinken Pyrrhula purrhula hielden het ook bescheiden met 4 ex. op 1 april
en 1 ex. op 30 mei in Bierbeek – Mollendaalbos; 1 ex. op 15 april in Rotselaar –
Kloosterbroek en 1 ex. op 2 mei in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode.
Appelvinken Coccothraustes coccothraustes waren er iets meer met in
Aarschot 2 ex. op 27 mei; in Aarschot – Fruitteeltcentrum met 2 ex. op 30 en 31

mei; in Aarschot – Vorsdonkbos 2 ex. op 26 mei; in Bierbeek met 1 ex. op 17
mei; in Bierbeek – Meerdaalwoud 1 ex. op 27 april en 2 ex. op 8 april; in
Boutersem met 2 ex. op 30 mei; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 2 ex. op 1
mei; in Lubbeek met 1 ex. op 28 april en 2 ex. op 14 juni; in ScherpenheuvelZichem – Vierkensbroek met 2 ex. op 24 juni; in Tielt-Winge – Walenbos met
1 ex. op 13 mei en 6 ex. op 21 juni; in Tienen – In De Zon met 2 ex. op 24 mei
en in Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 19 mei.
 De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige
dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.


Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens
die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook
alle waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site. U vindt er
ook nog meer details.



Op onze websit www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be vindt u, in de rubriek
Waarnemingen, dit tekstverslag terug aangevuld met de grafieken waarvoor
in dit tijdschrift wat weinig plaats is. U vindt er ook steeds een lijst van de
waarnemers.
Peter Collaerts

