Waarnemingen 1-10-2013 tot en met 31-12-2012 door Bert van Broekhoven.
Regio: Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen (Paulinaschor tot en met Saeftinghe).
Nieuwe meldingen: Nieuwe meldingen kunt u sturen naar bertusbvb@gmail.com. De voorkeur gaat uit
naar registratie via www.waarneming.nl. Bij de waarnemingen vermelden: datum, aantal, leeftijd, geslacht,
ter plaatse of overtrekkend en dergelijke. Gebruikte afkortingen: Diverse waarnemers = Div.wrns,
Braakman-Noord BN, Braakman-Zuid BZ, Telpost Margarethapolder TELM, Telpost ’t Hellegat TELH,
Autriche Polder AP, Verdronken Land van Saeftinghe VLVS, Groot Eiland GE, Paulinaschor PS.
In onderstaand overzicht zijn alleen bijzondere waarnemingen van vogels vermeld. Vanaf juli 2013 worden
de vogels op alfabetische volgorde gepresenteerd, dus niet meer op soortgroepen zoals voorheen.
In St Jansteen zag BdR op 19-12 een Appelvink. Trekkende Barmsijzen zijn op verschillende plaatsen
gezien, nl op 12-10 (1) VLVS (HB,MJ), op 16-10 (2) bij TELH (HB) en (2) bij TELM (BvB,HM), op 20-10 (3)
bij TELM (BvB,ED), op 26-10 (2) bij TELH (HB), op 31-10 (1) bij Zuiddorpe (LB), op 10-11 (1) bij Canisvliet
(FT), op 14-11 (1) bij Zuiddorpe (1) (LB), op 1-12 (2) bij Hulst (HB), en op 1-12 (1) bij St Jansteen (HN). 3
meldingen van Beflijsters, op 12-10 (2) bij TELM (BvB), op 16-10 (4) bij TELM (BvB) en op 17-10 (1) bij St
Jansteen (HN). Bij Axel hoorde JK op 16-10 een roepende Bladkoning. Meldingen van Bokjes betreft
meestal tijdens wandelingen opgeschrikte exemplaren. De meldingen: op 4-10 (1) bij Canisvliet (PM), op
19-10 (4) bij BN (MK), op 11-12 (1) en 17-12 (1) bij Koewacht (LP), op 22-12 (1) bij VLVS (WD), op 26-12
(2) bij Hoek (HV) en op 29-12 (1) bij TELH (MC). Bijzonder is de melding van de Bonte Kraai die RR bij
Axel zag op 31-12. De laatste jaren worden bijna niet meer gezien. Overtrekkende Boomleeuwerikken
zijn gezien op enkele plaatsen gezien, met name de telposten. Op 16-10 (3) bij TELM (BvB), op 17-10 (2)
bij St Jansteen (HN), op 19-10 (10) bij Kloosterzande (HN, HH), op 19-10 (56) bij TELH (MC) en op 22-10
(1) bij TELM (BvB). Tussen 10-11 en 29-12 zijn bij AP 1-4 Casarca’s gezien (div.wrns). 1 andere melding
op 24-11 (2) bij VLVS (KL). Cetti’s Zangers zijn gemeld op de bekende plaatsen. Van 5-10 tot 13-11 (1) bij
GE (PM,RG,HN,YP,LB,AvdW), van 8-10 tot25-10 (1) bij Koewacht (LP), van 20-10 tot 2-11 (1) bij BN
(HV,HM) en als laatste op 8-11 (1) bij VLVS (KM). Drieteenmeeuwen werden 2 keer 3-11(1) en 15-12 (1)
overvliegend gezien bij TELM (BvB). Tijdens het tellen op de telpost TELH zag HB op 16-10 een
overvliegende Europese Kanarie. 2 meldingen van de Geelgors op 16-10 (1) bij Axel (JC) en ook op 1610 (1) bij Kloosterzande (HB). Bij AP was van 11-11 tot 21-11 een Geelpootmeeuw ter plaatse (LB).
Slecht 1 melding van een Graszanger en wel op 19-10 bij TELH (HN,MC,HH). De Grauwe Gors is
waargenomen op 3 locaties. Op 16-10 (1) bij TELH (HB), op 26-10 (1) bij TELM (BvB), en tussen 7-12 en
30-12 maximaal 4 bij PS (TvH,PD,RT,JK). 1 Grote Kruisbek is op 23-12 gezien door AW bij St Jansteen.
Op 16-10 kwam bij TELM een Grote Pieper trekkend voorbij (BvB). De meldingen van de Havik, op 2-11
(2) bij BN (HC,HM), op 8-11 (1) bij VLVS (KM), op 15-12 (1) bij Clinge (HN), op 26-12 bij BZ (SP,MS) en op
30-12 bij Clinge (BvB). Een mooie waarneming is die van 2 IJseenden bij PS door PD, die zien we hier
zelden. 2 meldingen van de IJsgors, beiden van HB, op 12-10 (1) bij VLVS en op 23-11 (2) bij TELH. De
beste plek voor IJslandse Grutto’s in het najaar is BN. Tussen 20-10 en 30-12 zijn er daar maximaal 95
waargenomen (HC,HM). Verder zijn ze gezien op 11-11 bij AP (3) (LB) en op 28-12 (1) bij TELM (BvB). Op
beide telposten TELM (BvB) en TELH (HB) is een jonge Jan van Gent waargenomen. Onduidelijk of dit
hetzelfde exemplaar betrof. De bij BN al eerder waargenomen Kleine Bonte Specht is op 12-12 gezien (
SP,MvV). Vanaf 27-11 tot 31-12 was een Koereiger langdurig aanwezig nabij GE aan de Hogeweg tussen
de schapen. Op 22-11 zag AW bij Heikant een overvliegende Kraanvogel. 2 meldingen van de
Krombekstrandloper, op 16-10 (1) bij TELH (HB) en op 25-10 (1) bij VLVS (HC). Van 23-10 tot 24-10 is
bij Axel de zeldzame Krooneend gezien (PM,LB,HH). Van de invasie van de Kruisbekken dit jaar hebben
we in onze regio ook een staartje van meegekregen, niet de aantallen die elders in het land gezien zijn,
maar toch leuk. Tussen 1-10 en 31-12 zijn er van 1 tot maximaal 12 gezien op de volgende locaties, TELM,
Clinge, St Jansteen, Hulst, Overslag, Axel, BN, Heikant (div.wrns). Bij Heikant hoorde LB een roepende
Matkop op 12-10. De Middelste Bonte Specht (1-2) was tussen 5-10 en 31-12 nog altijd present in de
bossen bij St Jansteen (AW,MC,HN,HC,JC,JP). Vanaf 11-11 werden bij AP het 1e Nonnetjes gemeld
(LB,DC,HC,WdB,TS,HH,WdS). Vanaf 30-11 werden er 2 bij GE waargenomen. (BD,
TdO,DdO,AvdW,HN,MC,HH). 2 Ooievaars zijn waren van 22-11 tot 23-11 aanwezig bij Hulst
(AW,JvO,CD,AvdW,LB). Overige waarnemingen: op 27-11 (2) bij Terneuzen (JM), op 2-12 (2) bij
Zaamslagveer (CD), op 7-12 (1) bij GE (HC) en op 28-12 (1) bij Zaamslag (CO). Een late Purperreiger is
bij Emmadorp gezien op 25-10 door HC. 3 meldingen van de Rode Wouw; op 3-10 (1) bij GE (BvB0, op

15-12 (1) bij PS (PD,CC) en op 30-12 (1) bij PS (TvH). 3 locaties waar de Roerdomp werd waargenomen:
op tussen 1-12 en 23-12 (1) bij GE (HN,LB), op 11-12 (1) bij Koewacht (EM) en op zowel 13-12 als 30-12
(1) bij Hoek (HC). Een overtrekkende Roodkeelpieper, die op geluid werd gevonden, werd gezien op 1-10
bij TELM. De Ruigpootbuizerd was niet talrijk dit najaar, werd gemeld op 3 locaties. Tussen 3-11 en 29-12
maximaal 2 bij VLVS (HC,MJ,DdM), op 10-11 (1) bij Zuiddorpe (FT) en op 29-12 (1) bij PS (HN). Het
Smelleken dat heimelijk laag over de dijken jaagt is diverse keten gezien. Op 12-10 (1) bij VLVS (HC), op
19-10 (1) bij VLVS (HC), op 2-11 (1) bij BN (HC,HM), op 10-11 (1) bij VLVS (TV), op 17-11 (1) bij Hulst
(AvdW), op 7-12 (1) bij de Westerscheldetunnel (AB), op 24-12 (1) bij GE (HN, FvV), op 14-12 (1) bij VLVS
(HB), op 16-12 (1) bij VLVS (WdB) en op 23-12(1) bij VLVS (TA). Een wintergast die langs de
Scheldedijken foeragerend te vinden is wordt de laatste jaren steeds minder gezien is de Sneeuwgors.

Foto: Sneeuwgorzen bij Ossenisse, Bert van Broekhoven

Dit najaar werd tussen 15-12 en 29-12 eindelijk weer eens een grote groep (34-42) gezien bij Ossenisse
(LB,HN,AvdW,MK). Overige meldingen van de Sneeuwgors: op 15-11 (2) bij Terneuzen (PD), op 29-12 (2)
bij PS (CW). De bekende Steltkluut was dit najaar nog steeds aanwezig bij Ossenisse, velen hebben hem
gezien. Mocht het zacht blijven dan kan hij of zij hier mogelijk overwinteren, dat zou erg bijzonder zijn.
Meldingen van de Velduil: op 7-11 (1) bij Kloosterzande (MvB), op 10-11 (1) bij VLVS (HC,GS) en op 1311 (1) bij PS (AW). De Visarend werd slechts 2 keer waargenomen: op 2-10 (1) bij GE (BvB) en op 5-10 (1)
bij TELH (HB,HN,MS,AvdW). Het hoge geluid van de Vuurgoudhaan werd op 19-10 gehoord bij TELH
door MC. Overige meldingen: op 26-10 (1) bij TELH (HB), op 26-10 (2) bij BN, op 3-11 (1) bij BZ (HC), op
13-11 (2) bij Zuiddorpe (LB), op 12-12 (1) bij BZ (SP), op 21-12 en 26-12 (2) bij Hoek (HC), op 26-12 (1) bij
BZ (SP). 2 Witkopstaartmezen werden foeragerend in een groep normale Staatmezen gezien door BvB
op het Eiland van Meijer. Een heuse Zwarte Ibis liet zich verrassend zien op TELM tijdens de Birdwatch
van 2013 (AD,HM,BvB,AvH,BV). Zie foto elders in het blad. De Zwarte Specht werd tussen 7-11 en 30-12
gezien op de bekende plaats in het bos van Clinge (TJ,HC,BvB). Een rustende Zwarte Stern werd op 1910 gezien bij VLVS (HC).
Hieronder volgen de namen van de mensen, van wie ik gegevens heb verwerkt in bovenstaande. De
afkortingen zijn in de tekst verwerkt.
T Audenaert (TA), M Aernaut (MA), L Bekaert (LB), P Boeding (PB), B v Broekhoven (BvB), Bun (HB), M v Bunderen (MvB), L Calle (LC), D Camerlinck
(DC), M Capello (MCa), H Castelijns (HC), C Coone (CC), W Declerq (WD), C Dekker (CD), A Delzenne (AD), P Dhaluin (PD), B Dijkstra (BD), E
Drijvers (ED), C v Duijse (CvD), R Geene (RG), A v Herrewege (AvH), T v Heusden (TvH), H Hiel (HH), T Jansen (TJ), M Jeurissen (MJ), M Kiefer (MK),

I Kion (IK), J Kolijn (JK), K Leysen (KL), P Maas (PM), B d Maat (BdM), E Matthijs (EM), P Meininger (PMe), D d Meulenaar (DdM), K Minnaar (KM), H
Molenaar (HM), E Neve (EN), H Nijskens (HN), C Oste (CO), D Ottelander (DdO), T Ottelander (TdO), J. v Overmeeren (JvO), L Persijn (LP), Y Pieters
(YP), J Pintens (JP), S Ploegaert (SP), J Poortvliet (JP), R Remijnse (RR), B d Ruiter (BdR), G Smet (GS), W de Smet (WdS), M Sponselee (MS), T
Spuessens (TS), C Stam (CS), R Tichelaar (RT), F Tombeur (FT), F v Velzen (FvV), T Vochten (TV), M v Voorst (MvV), B Vroegindeweij (BV), C Weeda
(CW), A vd Wiel (AvdW), A Wieland (AW).

Foto Kleine Zwanen over de telpost, Alex v Herrewege

