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Pullus kluut - Danny Claeysier

We mogen deze IFO’s beginnen met een eerder zeldzame waarneming. Op 5 juni werd 
er in Wingene een vale gier gezien en gefotografeerd. Een roerdomp vloog laag over de 
autosnelweg A10 in Ettelgem, een late velduil werd gemeld aan de Hoge Noen en even-
eens in Heist. Men zag twee bijeneters in Beernem en nog drie baardmannetjes in de 
Uitkerkse Polder. Ook zomertalingen werden op meerdere plaatsen gespot. Niet slecht 
om deze zomermaand mee te beginnen.

Ook in de tweede week werden er nog en-
kele nieuwe soorten gemeld. Johan Buckens 
spotte een grauwe fitis, zeer zeldzaam bij 
ons, op enkele meters van zijn woning. Dit 
was een eerste voorjaarsvondst voor Vlaan-
deren. Johan heeft iets met grauwe fitis, na 4 
eerdere vondsten was ook deze waarneming 
noemenswaardig. Het zal jullie niet verwon-
deren dat de zang van deze vogel bij een 
eventuele waarneming een heel belangrijke 
rol speelt. Een grauwe klauwier werd gezien, 
dat is een echte opsteker in ons gebied. Er 
werd een kwartel gemeld, die zijn drieletter-
grepige zang “KWIK-me-DIT” plotseling liet 
horen.

In de tweede helft van juni werd het echt 
rustig. Er werden bijna geen nieuwe soor-
ten gemeld, de meeste vogels waren aan 
het broeden. Wel het vermelden waard zijn 
een bonte vliegenvanger in Bulskampveld, 
een roerdomp die zich liet horen aan Het 
Pompje, een paar steltkluten en een grauwe 
kiekendief.

Begin juli stal een duo grauwe kiekendief de 
show. Een mannetje en vrouw tweede ka-
lenderjaar werden gefotografeerd in de Uit-
kerkse polder. Ook wespendief, steltkluut en 
kleine bonte specht werden gespot.

Tijdens de tweede week van juli werden er 
al verscheidene steltlopers gemeld die op 
hun terugweg uit het noorden even een 
stop maakten in onze contreien. Zo werden 
de eerste bosruiter, regenwulp, witgat, oe-
verloper, kemphaan, zwarte ruiter en bonte 
strandloper gemeld. Ook bij ons liep het 
broedseizoen op zijn einde: de meeste klu-
ten en steltkluten waren al vertrokken, ter-
wijl de grutto’s zich al klaar maakten om ook 
zuidwaarts te trekken. 

Midden juli werden er nog een kwartel, 2 ge-
oorde futen, een grauwe kiekendief en een 
heilige ibis gespot. Deze laatste was waar-
schijnlijk wel een escape. In de Achterha-
ven werden 5 krombekstrandlopers gespot. 
Ook bosruiter, kemphaan, groenpootruiter, 
zwarte ruiter e.a. waren aanwezig. Eind juli 
werd er nog een porseleinhoen gezien in de 
Achterhaven van Zeebrugge. De trek naar 
het zuiden was goed bezig: 150 regenwul-
pen vlogen op 30 juli over Duinbergen, 140 
tureluur passeerden de dag nadien over 
de Oostdam van de haven van Zeebrugge. 
Grote groepen grauwe gans van 400 en 220 
exemplaren werden gespot. Boerenzwaluw, 
zo’n 250-tal, huiszwaluw met 40 samen, wa-
tersnip (16 ex.), fuut (15 ex.), putter (50 ex.), 
zwarte ruiter (52 ex.) en kruisbek (35 ex.) 
werden genoteerd.

Begin augustus werden er vier zwarte ooie-
vaars gemeld in Vloethemveld en twee in de 
Uitkerkse Polder. De kleine strandloper was 
voor het eerst opnieuw te zien in ons gebied 
sinds 25 mei. Op 3 augustus werden er nog 
3 grutto’s genoteerd aan de Eendenkooi in 
Wenduine, hun aanwezigheid liep stilaan 
ten einde voor 2016. Anderzijds zag men 
meerdere rosse grutto’s in dezelfde omge-
ving. De teruggekeerde groenpootruiters en 
bosruiters werden eveneens opgemerkt. La-
ter meldde men meerdere zwarte ooievaars 
die op verkenning waren in onze streek. Een 
koereiger, een Jan-van-Gent, een purperrei-
ger en een zwarte wouw werden gespot. 

In de tweede helft van augustus werden 
verscheidene nieuwe soorten genoteerd. 
Een echte topper was de melding van een 
woudaap in de achterhaven van Zeebrugge. 
Sinds 21 mei 2014 werd er geen woudaap 
meer gezien in onze regio. Eerder waren er 
waarnemingen in 2009 en 2007. We kunnen 
dus deze soort gerust als zeer zeldzaam be-
schouwen. Visarend, purperreiger, grauwe 
kiekendief, draaihals, porseleinhoen en flui-
ter noteerden we als nieuwe soorten. 

Ondertussen gaat het ringwerk van onze 
lokale ringers tijdens de vogeltrek naar het 
zuiden gestadig door. In de vroege morgen 
staan onze vrijwilligers klaar om de gevan-
gen vogels zo vlug mogelijk uit de netten te 
halen, ze te ringen en ze terug de vrijheid 
te schenken. Dankzij dit vele werk krijgen 
wij een idee van de migratie, leeftijd, sterf-
tegraad, trekroutes, gedrag, enz. Later in 
augustus werden veel rietzanger en kleine 
karekiet geringd, maar ook draaihals, water-
rietzanger, sperwergrasmus, sprinkhaanzan-
ger, paapje en een uitzonderlijke kleine kare-
kiet met kleurafwijking.

Eind augustus kregen we een late hittegolf 
te verwerken. Wat dit teweeg brengt in het 
vogelbestand binnen onze Mergusgebied 
brengen we jullie in de volgende editie.
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