Waarnemingen 1-10-2011 tot en met 31-12-2011 door Bert van Broekhoven.
In onderstaand overzicht zijn alleen bijzondere waarnemingen van vogels vermeld. Marcel Capello wordt
bedankt voor het beoordelen van de inhoud van dit artikel en het geven van opmerkingen en aanvullingen.
Regio: Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen (vanaf grofweg het 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.
Futen tot en met eenden: Een IJsduiker werd op 4-12 gezien bij PS (PD). Tussen 12-11 en 26-11 waren
er 2 Casarca’s aanwezig bij AP (AW,LB,HN). Erg bijzonder was dat bij AP 4 overvliegende Eiders werden
waargenomen (JB), deze worden in onze regio eigenlijk nooit in het binnenland gezien. Vanaf 23-10 is er
langdurig een Koereiger te bewonderen geweest nabij Axel. Opvallend was de waarneming van een wel
erg late Ooievaar bij Hulst op 20-11 (AW). Op 3-10 deden LB en WR een onverwachte waarneming van
een Purperreiger bij AP. De Roerdomp is gemeld op 2 plaatsen. Bij GE op 31-10 en 18-12 (1) (FvV,HN)
en bij Axel (1) op 14-12. Nabij Zaamslag werd op 16-12 een Roodhalsgans gezien (LB,JK,MvB). De voor
onze regio zeldzame Topper werd op 4-12 (5) waargenomen bij de Spaarbekkens(HC). 1 melding van een
Zomertaling op 16-10 bij BN (MC).
Roofvogels tot en met Sterns: 2 meldingen van een Visarend. Op 15-10 (1) bij Philippine (LB) en op 161 (1) boven Terneuzen (JK). Bijzonder is de melding van een Eleonora’s Valk bij BN (JP en JS), helaas
werd geen foto gemaakt. Dit jaar werd de eerste bevestigde waarneming voor Nederland in de
Flevopolders gedaan. De zeer zeldzame Giervalk is vanaf 28-10 tot eind december aanwezig geweest bij
AP (vele 100-den waarnemers uit binnen –en buitenland). Er zijn prachtige foto’s van gemaakt. Zie
www.waarneming.nl. De Havik is op 3 plaatsen gezien. Op 13-10 (1) bij de Hertogin Hedwigepolder (AK en
JK), op 30-10 (1) bij BZ (WW) en op 17-12 (1) bij Koewacht (PM). Slechts 3 Rode Wouwen in deze
periode. Op 13-1 (1) bij Zandberg (WL), op 15-10 (1) bij Philippine (LB) en op 27-11 (1) bij Axel (LB). De
Ruigpootbuizerd is veel minder gezien dan in dezelfde periode vorig jaar. Nu was het aanmerkelijk
zachter. Op 15-10 (1) bij Philippine (LB), op 16-10 (1) bij Sluiskil (HR) en (1) bij TELM (BV), op 21-10 (1) bij
Zaamslag (JK), op 23-10 (1) bij VLVS (AW) en (1) bij BN (MCr), op 1-11 (1) bij Philippine (RR), op 4-11 (1)
bij VLVS (KL), op 12-11 (1) VLVS (1) bij VLVS (HC), op 19-11 (1) bij VLVS (HB), op 10-12 (2) bij VLVS
(HC) en op 17-12 (1) bij VLVS (HC,MJ). 1 melding van een Bokje bij AP (PM). De Bosruiter werd nog op
4 en 5-10 (1) gezien bij AP (LB,MvB). De Drieteenmeeuw, een zeevogel, is op de Westerschelde gezien
bij TELM op 17 en 18-12 (1-5) (BvB,HM,BV). Dit na een aantal dagen storm. Een Geelpootmeeuw was
van 15-10 tot 31-12 aanwezig bij AP (JV,LB,AW,MC,WF,GL,AK,IW,WV). De zeldzame Gestreepte
Strandloper is op 24-10 gezien bij AP (LB, YP). Over de Westerschelde bij Walsoorden werd op 4-10 een
Jan van Gent gespot (MR). Kleine Strandlopers (1-4) waren aanwezig op 4,5,19 en 24-10 bij AP (LB).
Verder is er nog 1 gezien bij VLVS op 12-11 (HC). Op TELM had BVB op 4-11 het geluk een groep van 46
Kraanvogels te zien vertrekken uit het gebied. Ze hadden daar blijkbaar overnacht. Op 15-11 is er nog
een groepje van 6 gezien bij Philippine (RR). 1 melding van een Krombekstrandloper. Op 19-10 (1) bij AP
(LB). Op 22 en 26-11 is bij AP een Pontische Meeuw gezien (LB). Op 3 en 4-10 was 1 Temmincks
Strandloper aanwezig bij AP (LB, WR)
Duiven tot en met gorzen: Op 9-12 is een Bonte Kraai gezien bij Philippine (RR). Boomleeuwerikken
worden in onze regio alleen overtrekkend gezien. De meldingen daarvan: Op 9-10 (1) bij TELM
(BvB),BV,HM), op 16-10 (26) bij TELH (MC), op 22-10 (1) bij St Jansteen (HN) en (68) bij TELH (MC), op
23-10 (1) bij VLVS (AW) en bij TELH (40) (HB)en bij TELM (3) (BVB,HM), op 28-10 (9) bij Hulst (HB), op
29-10 (2) bij TELM (BVB) en op 10-11 (1) bij VLVS (KM). Bij het ringstation in VLVS werd op 13-10 een
Buidelmees gevangen door (KM,JT). AW zag er op 20-10 3 in VLVS. Slechts 2 meldingen van de
Europese Kanarie. Op 1-10 (1) en op 23-10 (1) bij TELH (HB). Bijzonder is de melding van 16 Fraters bij
VLVS door AW. Fraters worden de laatste jaren nog slechts zelden waargenomen. Op 5-11, 18-11 en 2412 werd door AW een Geelgors gezien nabij St Jansteen. De niet alledaagse Grote Pieper is op diverse
plaatsen solitair trekkend waargenomen. Op 1-10 bij TELH (HB), op 2-10 bij VLVS (MJ), op 2-10 bij
Kloosterzande (HB), op 2-10 bij TELM (BVB,HM), op 3-10 bij AP (LB,HM,RR,PM), op 12-10 bij TELH (HB)

en op 12-10 bij TELM (BVB). Bij Hengstdijk werd op 10-10 door HB een IJsgors gehoord. Klapeksters zijn
solitair gezien op enkele plaatsen. Op 4-10 bij de Riet- en Wulfdijkpolder (LB), op 13-10 bij VLVS (KM,TJ),
op 22-10 bij Axel (RR), op 31-10 bij Zaamslag (BV) en vanaf 6-11 langdurig bij de Amaliaweg nabij
Westdorpe (Div.wrns). Zie het stuk elders in het blad. Bijzonder is de waarneming op 4-12 van een erg late
Oeverzwaluw bij VLVS door AvdW. Op 26-11 zag HN een Raaf nabij St Jansteen. Een Sneeuwgors is
langdurig foeragerend gezien bij VLVS op 16-10 (BVB,HC,HB,MJ). De zeldzame Strandleeuwerik werd
op 17-12 gezien in VLVS (HB). Vermeldenswaard is de waarneming van 971 trekkende Veldleeuwerikken
op 14-10 (BVB) bij TELM. Meldingen van Velduilen: Op 3-10 (1) bij Walsoorden (KM,JT), op 13-10 (1)
VLVS (WDB), op 3-11 (1) bij Kloosterzande (MvB), op 6-11 (1) VLVS (KM,JT), op 19-11 (1) bij PS (PD), op
19-11 en 20-11 (1) (HB,WK), OP 27-11 (1) bij Hengstdijk (LT), op 4-12 (1) bij PS (PD), op 17-12 (1) VLVS
(HC,HB,), op 25-12 (1) bij BN (PM) en op 27-12 (3) VLVS (JK). Van 11-12 tot 13-12 werd bij St. Jansteen
e
een Witkoppige Staartmees gezien door HN. Een 2 werd gezien op 18-12 bij Philippine door RR. De
Zwarte Specht van het Clingse Bos werd op 20-10 en 18-11 gezien door AW.
Exoten: Op 19-11 was bij VLVS een Australische Casarca aanwezig (HC). Op 4 en 5-10 werd bij AP
een Bahamapijlstaart gezien (LB,MvB).
Hieronder volgen de namen van de mensen, van wie ik gegevens heb verwerkt in bovenstaande. De
afkortingen zijn in de tekst verwerkt.
L Bekaert (LB), W de Block (WdB), J Bokelaar (JB), B v Broekhoven (BvB), H Bun (HB), M v Bunderen (MvB), M Capello (MC), H
Castelijns (HC), M Crapoen (MCr), P Dhaluin (PD), W Faveyts (WF), M Jeurissen (MJ), A Klarenberg (AK), J Klarenberg (JK), A
Kleibeuker (AK), J Kolijn (JK), W Konings (WK), G Lamers (GL), W Lansman (WL), K Leysen (KL), P Maas (PM), K Minnaar (KM), H
Molenaar (HM), H Nijskens (HN), Y Pieters (YP), J Poortvliet (JP), W Ranschaert (WR), H Reijnhoudt (HR), R Remijnse (RR), M Roos
(MR), J Spinnewijn (JS), J Tramper (JT), L Tromper (LT), J Veldman (JV), F v Velzen (FvV), W Vergoossen (WV), B Vroegindeweij
(BV), I Weststrate (IW), A vd Wiel (AvdW), A Wieland (AW), W Wisse (WW),

Kraanvogels 4-11-2011 Bert van Broekhoven

Kraanvogels 4-11-2011 Bert van Broekhoven

