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Zeldzame vogels in België in 2005
Drieëndertigste rapport van het Belgisch Avifaunisch Homologatiecomité
PETER ADRIAENS, MARNIX VANDEGEHUCHTE EN DE LEDEN VAN HET BAHC

Hoogtepunten
2e Blauwstaart Tarsiger cyanurus
2e Izabeltapuit Oenanthe isabellina
2e en 3e Grijze Wouw Elanus caeruleus
3e Reuzenzwartkopmeeuw Larus ichtyaetus
3e Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris
3e, 4e en 5e Mongoolse Pieper Anthus godlewskii
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 2005.
Het rapport vermeldt ook enkele oudere gevallen, die nog niet eerder
gepubliceerd werden.
Een woordje uitleg over moeilijkere beoordeeltaxa
Sommige beoordeeltaxa zijn in het veld moeilijk te herkennen en zijn
nog moeilijker te beoordelen achteraf. Het gaat hierbij vaak om subtiele ondersoorten of recente ‘splits’. Om zulke vogels goed te kunnen
beoordelen, is vaak meer nodig dan enkel een beschrijving; ook foto’s
of geluidsopnamen worden soms gevraagd. De vraag om uitgebreidere
documentatie dan gewoonlijk kan voor ergernis zorgen bij waarnemers.
Daarom vatten we hieronder samen om welke taxa het precies gaat en
waarom de documentatie zo uitgebreid mogelijk moet zijn.
Taigarietgans Anser fabilis fabalis
Wat Taigarietgans betreft, is het BAHC voorstander van een heel voorzichtige aanpak. Voorlopig doet het comité liever geen uitspraak over
solitaire exemplaren, omdat er nog maar relatief weinig literatuur over
de herkenning van deze ondersoort verschenen is en omdat de variatie
bij Toendrarietgans toch aanzienlijk blijkt. De determinatie van solitaire exemplaren steunt voornamelijk op structurele kenmerken (snavelvorm, snavellengte, kopvorm, lengte van de hals, …) die lang niet altijd
eenvoudig te interpreteren zijn in het veld, laat staan in een beschrijving te vatten. De aanpak is dus wat vergelijkbaar met die voor IJslandse
Grutto voor 1999, toen deze ondersoort nog gehomologeerd moest
worden: enkel groepjes komen in aanmerking voor aanvaarding. Foto’s
en beschrijvingen van solitaire exemplaren worden ondertussen uiteraard zorgvuldig bijgehouden en zullen hopelijk in de toekomst beter
beoordeeld kunnen worden.
Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris
Een gele of oranje snavel is op zich niet voldoende om de vogel met
zekerheid als Groenlandse Kolgans te bestempelen. Gewone Kolgans A.
albifrons 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 eerstejaars-vogels).

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:
- 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.
Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus
De herkenning van deze ondersoort wordt sterk bemoeilijkt door de
vele tussenvormen met gewone Buizerd B. buteo buteo. Bovendien lijken ook sommige gewone Buizerds kenmerken te tonen van
Steppebuizerd, zoals opvallend rossige tinten in het verenkleed (Kehoe
2006).
Het BAHC beoordeelt enkel vangsten en vondsten van Steppebuizerd,
geen veldwaarnemingen, omdat dan ook de afmetingen van de vogel
(biometrie) beschikbaar zijn. Ringterugmeldingen kunnen bovendien
zekerheid geven over de precieze herkomst van de vogel.
De CH voerde recentelijk nog een herziening van de Waalse gevallen
door, waarbij een geval uit 1966 niet langer aanvaardbaar werd geacht.
Er blijven momenteel nog drie Belgische gevallen over: een vondst te
Wijnegem in 1947 (balg bewaard in het KBIN) en twee ringterugmeldingen (dode vogel te Sauvenière, Namen in 1963 en een hoogspanningsslachtoffer te Roeselare in 2000 – beide als pullus geringd in het
noorden van Zweden).
Toendraslechtvalk Falco peregrinus calidus
Deze ondersoort staat (nog) niet op de Belgische lijst, maar werd wel
al enkele malen gemeld. Momenteel hebben wij echter geen weet van
kenmerken die het mogelijk maken om deze ondersoort bij ons met
zekerheid te herkennen in het veld. Niet iedere grote, bleke Slechtvalk
is een calidus. Het is zelfs niet gezegd dat het in dergelijke gevallen
steeds om zuivere Slechtvalken gaat, aangezien er nogal wat valkeniershybriden en terugkruisingen rondvliegen.
Voor aanvaarding van deze ondersoort op de Belgische lijst zijn minstens uitgebreide biometrische gegevens nodig (dus enkel vangsten of
vondsten komen in aanmerking), maar liefst nog een ring aan de poot
ook.
Giervalk/Sakervalk/Lannervalk Falco rusticolus/cherrug/biarmicus
Valkeniershybriden en terugkruisingen maken herkenning van deze
soorten in het veld bijzonder moeilijk. De documentatie moet dan ook
zo gedetailleerd mogelijk zijn, met naast een uitgebreide beschrijving
ook een reeks goede foto’s.
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Baltische (Mantel)meeuw Larus fuscus fuscus
Enkel ge(kleur)ringde vogels, geringd als nestjong in de broedgebieden
worden beoordeeld. Deze ondersoort staat nog niet op de Belgische
lijst, maar werd in het verleden al af en toe gemeld. Steeds ging het om
niet-geringde exemplaren.
Mogelijk zijn sommige eerste en zelfs tweede zomer fuscus met zekerheid herkenbaar in het veld (cf.Winters 2006), maar dat is iets wat meer
studies met gekleurringde vogels moeten uitwijzen. Foto’s van zulke
1ste en 2de zomer vogels ‘met kenmerken van fuscus’ zijn steeds welkom, maar zullen pas later worden beoordeeld.
Noordelijke Alk Alca torda torda
Enkel vondsten en gevangen vogels komen in aanmerking voor beoordeling. De vleugellengte is het belangrijkste kenmerk, in combinatie
met het aantal witte en zwarte groeven op de snavel (De Smet in litt.).
Bij immature vogels is ook de snavelhoogte t.h.v. de gonys van belang.
Er zijn momenteel 8 aanvaarde Belgische gevallen (allemaal vondsten),
die echter herzien zouden moeten worden.
Mongoolse Pieper Anthus godlewskii
Omdat de roep veruit het beste kenmerk van de soort is, zal bij veldwaarnemingen meestal een geluidsopname nodig zijn. Bij vogels die al
enkele middelste dekveren van het adulte type hebben of vogels die in
volledig adult kleed zijn, kan een gedetailleerde beschrijving wel al volstaan, liefst met goede foto’s erbij. Dit laatste geldt uiteraard ook voor
ringvangsten.
Balkan (Gele) Kwikstaart Motacilla flava feldegg
Gele Kwikstaarten met volledig zwarte kop werden tot niet zo lang
geleden steeds aanvaard als Balkan (Gele) Kwikstaart, met als argument
dat een dergelijk koppatroon nooit zou voorkomen bij Noordse (Gele)
Kwikstaart Motacilla flava thunbergi, noch bij tussenvormen. Die
mening moest echter bijgesteld worden in 2003, enerzijds door de
vogel van Koningshooikt (die sterk leek op Balkan (Gele) Kwikstaart en
enkel verschilde door de roep en groene vlekjes op de borst; zie De Smet
et al 2005; p. 39) en anderzijds door de publicatie van ‘Pipits & Wagtails’
(Alström & Mild 2003), met daarin de informatie dat Noordse (Gele)
Kwikstaart toch ook een volledig (mat)zwarte kop kan hebben. Ook in
Engeland werd een mannetje “Balkan (Gele) Kwikstaart” gemeld dat
achteraf niet aanvaardbaar bleek, hoewel de vogel uitgebreid bekeken
en gedocumenteerd was (Rowlands 2003).
Om deze redenen wordt de lat nu hoger gelegd, in die zin dat niet enkel
minimum een volledige beschrijving van de vogel zelf maar ook van de
roep gevraagd wordt.
De drie Belgische gevallen van deze ondersoort werden ondertussen
ook herzien en één daarvan is niet langer aanvaardbaar (zie verder in dit
rapport).
We willen er verder nog op wijzen dat zowel mannetjes als vrouwtjes
Balkan (Gele) Kwikstaart in het veld herkenbaar kunnen zijn; ook
beschrijvingen van vrouwtjes zijn dus welkom.
Iberische (Gele) Kwikstaart Motacilla flava iberiae
Deze ondersoort staat nog niet op de Belgische lijst, maar werd al verschillende malen gemeld. Het is erg moeilijk om zulke vogels ‘hard’ te
maken; er moet rekening worden gehouden met allerlei tussenvormen
iberiae X flava, iberiae X cinereocapilla, flava X cinereocapilla, flava X
thunbergi en ook flava X feldegg en met het feit dat mannetjes flava
en thunbergi een volledig witte keel kunnen hebben. Voor aanvaarding
zullen dan ook goede foto’s nodig zijn, samen met een beschrijving van
de roep of een geluidsopname.
Om precies dezelfde redenen zullen ook gevallen van Italiaanse (Gele)
Kwikstaart M. f. cinereocapilla even streng worden beoordeeld. Ook
deze ondersoort staat nog niet op de Belgische lijst, maar werd wel
recent aanvaard in Nederland (www.dutchbirding.nl).
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Oostelijke Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros ochruros/phoenicuroides
Een waarneming van een eerste winter Oostelijke Zwarte Roodstaart
te Zeebrugge op 28 oktober 1993 werd indertijd aanvaard door het
BAHC (De Smet & Vercruysse 1994; De Smet et al 1995) maar later
door de ontdekker terug ingetrokken omdat het probleem van hybriden Zwarte X Gekraagde Roodstaart P. o. gibraltariensis X P. phoenicurus toen nog onderschat werd.
Omdat dergelijke hybriden sterk kunnen lijken op Oostelijke Zwarte
Roodstaart, zullen goede foto’s nodig zijn, die o.a. de vleugelpunten duidelijk tonen. Bij ringvangsten is het aan te raden enkele veertjes te
bewaren voor mogelijk DNA-onderzoek.
Voor de verschillen tussen deze ondersoort en hybriden verwijzen we
naar Steijn (2005).
IJslandse Koperwiek Turdus iliacus coburni
Enkel ringvangsten komen in aanmerking, omdat biometrische gegevens nodig zijn. Enkel typische exemplaren kunnen aanvaard worden,
omdat er veel overlap is in verenkleed en vleugellengte tussen coburni
en iliacus. Als documentatie worden een uitgebreide beschrijving en
biometrie (vooral vleugel-, staart-, snavel- en tarsuslengte) gevraagd.
Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus
Aangezien het geluid (zang en roep) het belangrijkste kenmerk vormt,
wordt een geluidsopname gevraagd voor beoordeling, naast een
beschrijving. De geluidsopname moet zo lang mogelijk zijn, om te kunnen horen of het gaat om een exemplaar dat constant als Iberische
Tjiftjaf zingt, om een mengzanger (een Iberische Tjiftjaf die bij momenten de zang van gewone Tjiftjaf Phylloscopus collybita imiteert) of een
hybride.
We willen erop wijzen dat het ook nuttig kan zijn om te letten op het
gedrag; zo laten nogal wat Iberische Tjiftjaffen hun staart trillen op het
einde van hun zang, in tegenstelling tot gewone Tjiftjaf (Slaterus 2007).
Voor ringvangsten is geen geluidsopname nodig, maar wel de vleugelformule.
Siberische Tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis
Beoordeling van deze ondersoort is steeds problematisch geweest,
omdat er nog veel onduidelijkheid is over de herkenning en de verspreiding ervan en omdat de in de literatuur genoemde kenmerken vaak erg
subtiel en soms zelfs tegenstrijdig zijn. Het ontbreken van gele en groene tinten in bepaalde delen van het verenkleed is lastig vast te stellen in
het veld en op foto’s, o.a. omdat belichting een belangrijke rol speelt.
Het BAHC heeft tot nu toe enkel fotografisch gedocumenteerde ringvangsten onderzocht, hoewel in principe ook veldwaarnemingen in
aanmerking kwamen als er een geluidsopname was gemaakt van de
zang (niet de roep).
Het ontbreken van gele en groene tinten in het grootste deel van het
overigens grijze of bruine verenkleed werd als belangrijkste criterium
gebruikt, in combinatie met de vleugelformule en/of roep, maar een
recent artikel verfijnt deze criteria en stelt dat zeer grijze Tjiftjaffen niet
noodzakelijk tot de ondersoort tristis behoren, integendeel (zie Dean &
Svensson 2005).
Volgens de huidige kennis heeft een ‘goede’ tristis nogal bruine bovendelen, een warmbruine tint op de flanken en oorstreek, geen geel in het
verenkleed behalve aan de vleugelboeg en oksels, geen groene tinten
behalve op de randen van de slag- en staartpennen, een nogal korte,
zwarte snavel en een klagende, éénlettergrepige ‘iep’-roep, die herinnert aan een kuiken.
Er is echter nog veel onduidelijkheid over de variatie bij tristis en (oostelijke) abietinus en over de vorm ‘fulvescens’ (tussenvorm abietinus X
tristis? een variant van tristis? een aparte ondersoort?) en hoe die er
juist uitziet. Bovendien is al meermaals gebleken dat foto’s lang niet
altijd bepaalde subtiele kleurtinten zoals bruin, lichtgeel en olijfgroen,
correct weergeven, waardoor beoordeling achteraf sterk bemoeilijkt of
compleet onmogelijk wordt.
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Om die redenen zal het BAHC gedocumenteerde ringvangsten van
mogelijke ‘goede’ tristis voorlopig enkel verzamelen en er nog geen uitspraak over doen. Bleke, zeer grijs met witte Tjiftjaffen worden echter
voorlopig als waarschijnlijke (oostelijke) abietinus beschouwd, niet tristis, zelfs als de roep klopt voor een ‘goede’ tristis.
Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus
Voor een zekere determinatie wordt aanbevolen om, naast een gedetailleerde beschrijving, ook foto’s en/of geluidsopnamen in te dienen.
Herkenning van Grote Kruisbek is zowel op zicht als op geluid lastig,
omdat er veel variatie is bij gewone Kruisbek Loxia curvirostra.
Bepaalde types gewone Kruisbek hebben een zwaardere, diepere snavel
dan andere en hebben bovendien ook een dieper klinkende roep, die
sterk lijkt op de roep van Grote Kruisbek (cf. Fouarge 2005; www.dickforsman.com). Dergelijke types zouden vooral in dennen Pinus foerageren (zoals Grote Kruisbek), terwijl Kruisbekken met fijnere snavels
vooral sparren Picea verkiezen.
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 2005
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.
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.
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 (voorzitter)
Patrick Beirens
Miguel Demeulemeester
Gunter De Smet
Joris Elst
Tom Goossens
Geert Spanoghe
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
Bird.World: Birding World
Brit.Birds: British Birds

Dutch B.: Dutch Birding
(N.) Oriol.: (Natuur.) oriolus
Wiel.: Wielewaal

10 Provincies/10 Provinces
(A)
Antwerpen
(BW)
Brabant Wallon
(H)
Hainaut
(L)
Limburg
(Lg)
Liège

(Lx)
(N)
(O)
(VB)
(W)

Luxembourg
Namur
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
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
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
(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 (mond. med. De Smet G.).
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 1950-2004
3. exemplaren in 2005
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 1950-2004
3. individuals in 2005
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
Ringsnaveleend Aythya collaris (0, 14, 1)
(15) 1 januari-15 januari: Hamput Waasmunster (O), 1 m. (Joris
Everaert; verslag Simon Feys)
Blauwvleugeltaling Anas discors (0, 14, 1)
(15) 30 april: Het Vinne Zoutleeuw (VB), 1 m. (Joachim Mergeay)
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Ralreiger Ardeola ralloides. 25 juni 2005, Kruibeke.
(Foto : Bart Heirweg)

Grijze Wouw Elanus caeruleus. 30 maart 2005, Thoricourt.
(Foto : Diederik D’Hert)

Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis (0, 16, 2)
(17) 15 januari-7 maart: Destelbergen (O), 1 m. (Michael Moors; verslag Simon Feys)
(18) 13 maart: Hoge Noen Dudzele (W), 1 m. (Verslag Patrick Beirens)

(27) 2 augustus: Velaine-sur-Sambre (N), 1 m. (Frippiat J-P CH)
ERRATUM
(23) 1 - 4 november 2004: Thuillies (H), 1 juv. (Hanus B.; verslag
Ameels M.; CH; verslag Driessens G.; f Buckens J. Dutch B.
27/1(2005):78, pl. 95; Ameels M. en Hanus B. arch. CH)
In het vorige rapport stond verkeerdelijk 8 november als laatste
datum vermeld.
Met vier aanvaarde waarnemingen was 2005 het beste jaar ooit voor
deze soort. Nog eens vier gevallen werden (nog) niet ingediend. Ook
in de ons omringende landen lijkt het aantal waarnemingen toe te
nemen.

Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (5, 66, 1)
(72) 16 november: Oostende (W), 1 ex. (Hilbran Verstraete)
Ralreiger Ardeola ralloides (4, 24, 1)
(29) 25 juni: Kruibeekse Polder (O), 1 ad. zomer (Henri Felix)
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (72, 27, 2)
(100) 10 juli-28 juli: Dudzele/Uitkerke (W), 1 ex. (Laurent Raty;
Verslag Gerald Driessens; foto Patrick Beirens, Nathalie Annoye)
(101) 5 november-7 november Kallo (O), 1 ex. (Geert Van den
Heuvel; Verslag Patrick Beirens; foto Patrick Beirens en Vincent
Legrand)
De vogel van 10 juli was voor sommige mensen een langverwachte
nieuwe soort. Op 19 juni was er ook al een melding te DudzeleZeebrugge (Achterhaven), maar die werd (nog) niet ingediend.
De vorige aanvaarde Zwarte Ibissen in België dateren van 1998.
Zeearend Haliaetus albicilla (31, 73, 0)
ADDENDUM
(102) 22- minstens 25 februari 2003, Sint-Agatha-Rode (VB), 1
immatuur (verslag Simon Feys)
Grijze Wouw Elanus caeruleus caeruleus (0, 1, 2)
(2) 29 maart-30 maart: Le Plantain, Thoricourt (H), 1 ex. (De Crem J;
Verslag De Crem J (CH), Verslag Miguel Demeulemeester, Verslag
Gerald Driessens)
(3) 21 april: Mechels Broek, Mechelen (A), 1 ex. (Regis Nossent)
Een waarneming op 19 mei te Knokke werd (nog) niet ingediend.
Slangenarend Circaetus gallicus gallicus (4, 28, 3)
(33) 13 mei: Mechels Broek, Mechelen (A), 1 ex. (Ken Lossy)
(34) 15 mei: Grandes Carrières, Vaucelles (N), 1 ex. (Vanhove F. CH)
(35) 3 juni: Kalmthout (A), 1 ex. (Glenn Vermeersch; [f.])
ADDENDUM
(30) 18-19 juli 2003 Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ex. (verslag
Simon Feys)
Steppekiekendief Circus macrourus (13, 10, 4)
(24) 2 april: Van Gheyt, Hensies (H), 1 ad. m. (Jénard P. CH)
(25) 1 mei: Zwin, Knokke (W), 1ste zomer m. (Miguel
Demeulemeester, Geert Spanoghe)
(26) 9 juli: Groot Schietveld, Brecht (A), 3e kj m. [“first-adult male”]
(Jef De Ridder & Guido Bulteel)

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
- 4 maart: Gages (H), 1 ex. (Schollaert V. CH)
- 6 maart: Groot Schietveld Brecht (A), 1 juv. (Joris Elst)
- 17 oktober: De Maten Diepenbeek (L), 1 ad. (Geert Beckers)
- 28 oktober: Plateau Outgaarden (VB), 1 ex. (Freek Verdonckt)
- 1 november: Rotem (L), 1 juv. (Geert Beckers)
- 27 november: Hoboken (A), 1 ex. (Bart De Keersmaecker)
- 10 december: Verrebroekse Plassen Verrebroek (O), 1 juv. (Joris
Everaert)
Elf waarnemingen werden (nog) niet ingediend en drie werden niet
aanvaard. In totaal werden in 2005 dus 21 Ruigpootbuizerds gemeld!
Om een correct beeld te krijgen van de huidige status van deze soort
in België, verzoeken we de waarnemers om elk geval te documenteren. Verwarring met gewone Buizerd Buteo buteo wordt soms nog
onderschat en zorgt er wellicht voor dat een te optimistisch beeld
wordt gevormd van het voorkomen bij ons. Met 21 exemplaren zou
de soort talrijker geweest zijn dan b.v. Kuifduiker Podiceps auritus in
2005.
Kleine Torenvalk Falco naumanni (0, 0, 0)
De vangst van een juveniele vogel op 18 oktober 1964 te Retie werd
herzien en is niet langer aanvaardbaar. Er zijn geen foto’s van deze
vogel. De beschrijving is zeer beknopt en vermeldt enkel lichte klauwen en dat de vogel er, na het loslaten, in vlucht “zelfs met het blote
oog duidelijk anders uitzag dan gewone Torenvalk”. Het eerste past
ook nog op Roodpootvalk Falco vespertinus; het tweede is eigenaardig voor Kleine Torenvalk, aangezien juveniele vogels juist bijzonder
goed lijken op gewone Torenvalk Falco tinnunculus.
Zelfs als we er rekening mee houden dat oude gevallen niet aan de
strenge criteria van nu kunnen onderworpen worden, is dit geval niet
meer aanvaardbaar omdat de opmerking dat de vogel zelfs met het
blote oog in vlucht duidelijk verschilde van Torenvalk, eerder doet
denken aan Roodpootvalk.
Kleine Torenvalk wordt daarmee afgevoerd van de Belgische lijst.
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Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (4, 22, 2)
(27) 3 juni: Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1 roepend ex. (Peter en Erwin
Collaerts; verslag Peter Collaerts)
(28) 8 juni-16 juni: Het Wik, Bokrijk (L), 1 roepend ex. (Geert Beckers;
[b])
Zowel mannetjes als vrouwtjes zouden een territoriale roep hebben;
die verschilt tussen beide geslachten maar de verschillen werden nog
niet gepubliceerd (zie van der Vliet et al 2006). Voorlopig worden de
gevallen daarom gepubliceerd zonder vermelding van geslacht.

Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus (0, 2, 0)
De waarneming van een langsvliegende, gefotografeerde vogel in winterkleed te Stuivekenskerke (W) op 10 december is nog in behandeling bij de CH.
Poelruiter Tringa stagnatilis (4, 176, 3)
(181) 21-23 april: Longchamps (N), 1 ex. (Didier Vieuxtemps; [f.]; CH)
(182) 27 april: Uitkerke camping (W), 1 ex. (foto Johan Buckens)
(183) 15 mei: Hoge Noen, Zeebrugge (W), 1 ex. (Gunther Vergauwen;
Verslag Simon Feys)

Griel Burhinus oedicnemus (9, 41, 3)
(51) 31 maart: steengroeve Amay (Lg), 1 ex. (Loly P.; CH)
(52) 2 mei: Antoing (H), 1 ex. (Derume M.; CH)
(53) 1 juli: Antwerpen Linkeroever (O), 1 ex. (Geert De Smet; foto
Geert Spanoghe)

Terekruiter Xenus cinereus (0, 15, 1)
(16) 24-27 mei: Kieldrecht (O), 1 ex. (Geert Spanoghe; Verslag Gerald
Driessens; foto Patrick Beirens)

Steppekievit Vanellus gregarius (0, 7, 1)
(8) 22 september: Bezinkingsputten, Longchamps (N), 1 ad. winter
(Philippe Vanmeerbeecke; [f.] CH)
Dit is reeds de tweede waarneming voor Longchamps; de vorige was
in maart 2004.

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus
- 18-21 augustus: Het Zoete Water, Oud-Heverlee (VB), 1 juv. (André
Verboven [f.])
- 30 augustus: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W), 1 juv. in rui
naar 1ste winterkleed (Johan Buckens [f.])
Deze soort is op de homologatielijst geplaatst sinds 1 januari 2005.

Bonapartes Strandloper Calidris fuscicollis (0, 4, 2)
(5) 29-30 juli: Puttenplas, Kieldrecht (O), 1 ad. (Geert Spanoghe; verslag Gerald Driessens; Foto Kris Dekeersmaecker)
(6) 7-10 oktober: Tienen (A), 1 juv. in rui naar 1ste winter (verslag
Peter Collaerts; verslag Gerald Driessens)
De vogel van Tienen was het eerste juveniele exemplaar voor België.
Gestreepte Strandloper Calidris melanotos (0, 49, 6)
(50) 11 mei: Uitkerke camping (W), 1 ex. (Steven Vantieghem)
(51) 15 mei-17 mei: Gentbrugge (O), 1 ex. (Michael Moors; verslag
Simon Feys)
(52) 28 juli-31 juli: Bezinkingsputten, Hologne-sur-Geer (Lg), 1 ad.
(Sébastien Leunen, [f.]; f. Charly Farinelle; CH)
(53) 15 augustus: Wintam (A), 1 ad. (Foto Kris Dekeersmaecker)
(54) 28-29 augustus Grote Zandput, Mol (A), 1 ex. (Verslag Eli Van
Audenhove)
(55) 5-12 september Wintam (A), 1 juv. (Foto Kris Dekeersmaecker)
Poelsnip Gallinago media (68, 66, 2)
(135) 11 september: Ethylvlakte, Desteldonk, Gent (O), 1 ex. (Davy
Bosman)
(136) 20-21 september: Zeebrugge achterhaven (W), 1 ex. (Hilbran
Verstraete; f. Johan Buckens)
September is de beste maand om deze soort bij ons te zoeken.

Terekruiter Xenus cinereus. 25 mei 2005, Kieldrecht.
(Foto: Patrick Beirens)

Reuzenzwartkopmeeuw Larus ichtyaetus (1, 1, 1)
(3) 28 mei 2005: Assenede (O), 2de zomer naar NE (Luc Bekaert)
Sinds Luc met de fiets naar het werk gaat, maken we wat mee in
België…
Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis (0, 16, 1)
(17) 28 maart: Bourgoyen, Gent (O), 1 ad. (Geert Spanoghe)
Kleine Burgemeester Larus glaucoides (2, 30, 1)
(33) 17-18 december: strand De Panne en strand Oostduinkerke (W),
1 juv. (Ken Lossy e.a.; f. Diederik D’Hert & Johan Buckens)
Lachstern Gelochelidon nilotica (19, 109, 1)
(129) 23 april: Het Zwin, Knokke (W), 1 ad. zomer (Verslag Patrick
Beirens)
ADDENDUM
(122-123) 3 en 10 augustus 2000, Het Zwin, Knokke (W), respectievelijk 1 en 2 ad. zomer pleisterend (Simon Feys)
Reuzenstern Sterna caspia (11, 108, 3)
(120) 22 april: Het Zwin, Knokke-Heist (W), 1 ex. naar NE (Verslag
Steven Vantieghem)
(121) 24 april: De Panne & Middelkerke (W), 1 ex. naar NE (Tom
Goossens; Johan Buckens; Miel Ferdinande; [f.])

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus. 13 mei 2005, Nieuwpoort.
(Foto : Johan Buckens)
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Witvleugelstern- twitch 13 mei 2005, Nieuwpoort.
(Foto: Johan Buckens)

(122) 31 augustus: Het Zwin, Knokke-Heist (W), 1 ex. (Jorg
Lambrechts)
De vogel van De Panne werd later onderschept en gefotografeerd te
Middelkerke en zou ook gezien zijn te Mariakerke en Oostende.
Witvleugelstern Chlidonias leucopterus (6, 193, 5)
(200) 12 mei: De Gavers, Harelbeke (W), 2e zomer (John Dekijvere;
verslag Miguel Demeulemeester)
(201) 13 mei: Sint Joris, Nieuwpoort (W), 2de zomer (Johan Buckens,
[f.]; f. Miel Ferdinande)
(202) 15 mei: Wenduine (W), 1 ex. (Stijn Baeten)
(203) 3 juli: Viconiakleiputten Stuivekenskerke (W), 1 ad. nog grotendeels in zomerkleed (Wim Debruyne; foto Johan Buckens)
(204) 25 augustus: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O), 1 juv. (Björn
Deduytsche [f.])
Zwarte Zeekoet Cepphus grylle (1, 11, 1)
(13) 29 september: De Panne (W), 1 eerstejaars naar SW (Joachim
Mergeay; Miguel Demeulemeester)
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Witvleugelstern Chlidonias leucopterus. 3 juli 2005, Stuivekenskerke.
(Foto: Koen Verbanck)

Alpengierzwaluw Apus melba (2, 24, 1)
(27) 30 april: Knokke (W), 1 ex. naar NE (Gunther Vergauwen &
Patrick Beirens)
Deze vogel werd eerder opgemerkt te Bredene (W), maar die waarneming werd (nog) niet ingediend.
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla (12, 22, 1)
(35) 10 juni: Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A), 1 ex. (De Groof
Chris; [f.])
Dit is nog maar de tweede juni-waarneming voor België.
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris (0, 2, 1)
(3) 4-6 november: Mechelen (A), 1 ex. (Pieter Vantieghem; Verslag
Gerald Driessens; foto Patrick Beirens en Johan Buckens)
De vogel werd ontdekt tijdens de dagelijkse ochtendwandeling van
het station naar het werk, in het midden van de stad Mechelen.
Het vorige geval dateerde alweer van 1994.

Papegaaiduiker Fratercula arctica (6, 138, 1)
(145) 17 december: De Panne (W), 1ste winter (Wim Heylen; verslag
Peter Adriaens)
De vogel zwom lange tijd in de branding en dreef af naar SW.

Roodstuitzwaluw Hirundo daurica (0, 13, 3)
(14-15) 7 april: Gavers, Harelbeke (W), 2 ex. (Robrecht Pillen; Verslag
Miguel Demeulemeester)
(16) 1 mei: Fonteintjes, Blankenberge (W), 1ex. naar NE (Paul
D'Hoore)
ADDENDUM
(9) 26 april 2004: Spanjaardduinen, Bredene (W), 1 ex. naar NE
(Ronan Felix)

Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris. 4 november 2005, Mechelen.
(Foto : Johan Buckens)

Mongoolse Pieper Anthus godlewskii. 21 november 2005, Oostende.
(Foto : Johan Buckens)
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Izabeltapuit Oenanthe isabellina. 21 oktober 2005, Aarschot.
(Foto : Bart Heirweg)

Izabeltapuit Oenanthe isabellina. 21 oktober 2005, Aarschot.
(Foto : Johan Buckens)

De laatste jaren nemen de waarnemingen van deze soort sterk toe in
België (en Nederland). Tot 2004 kwam Roodstuitzwaluw niet-jaarlijks
bij ons voor, maar van dan af zijn er ieder jaar meerdere waarnemingen (5 aanvaarde exemplaren in 2004, 3 in 2005 en 5 in 2006).

Izabeltapuit Oenanthe isabellina (0, 1, 1)
(2) 18-22 oktober: stationsparking Aarschot (VB), 1ste winter (Marc
Herremans; verslag Gerald Driessens; f. Patrick Beirens, Tom Goossens
e.v.a.) Zie Natuur.oriolus 71(4): 109-113
Het vorige Belgische geval dateert van 2003.

Mongoolse Pieper Anthus godlewskii (0, 3, 2)
(4) 6 november-30 december: Oostende (W), 1ste winter, later ook
gevangen en geringd (Jurgen Dewolf; Peter Adriaens, Ward Vercruysse;
verslag Gerald Driessens ; verslag Norbert Roothaert [ringverslag]; f.
Patrick Beirens, Roland François, Johan Buckens e.a.; [b.] Ward
Vercruysse en Peter Adriaens; Natuur.oriolus 72:4; 127-131)
(5) 10 november-21 januari 2006: Vennengebied Turnhout (A), 1 ex.
(Marc Smets; verslag Gerald Driessens; [b.] Billy)
ADDENDUM
(3) 26 oktober 2004 Grembergen (O), 1ste winter gevangen en
geringd (Jozef Mannaert; [f.])
Zie verslag
Balkankwikstaart Motacilla flava feldegg (0, 2, 0)
Omdat de criteria voor herkenning en aanvaarding van deze ondersoort de laatste jaren strenger zijn geworden (zie inleiding van dit
rapport), werden alle Belgische gevallen (3) herzien. Eén van de drie is
niet meer aanvaardbaar, namelijk een mannetje op 12-13 mei 1997,
Kluizen (O). Deze vogel riep niet en had een groene vlek in het midden van de borst. De roep is een belangrijk kenmerk en is nodig om
de determinatie hard te maken. Groene vlekken op de borst komen
nauwelijks voor bij Balkankwikstaart maar zijn wel normaal bij
Noordse Motacilla flava thunbergi, wat dus kan wijzen op een tussenvorm.

Veldrietzanger Acrocephalus agricola (0, 23, 0)
ERRATUM
(22) 3 september 2004: Wijchmaal (L): 1 ex. gevangen en geringd
(Van Endert A.; ringnummer 9065338)
In het vorige rapport stond verkeerdelijk Wijgmaal (VB) vermeld.
Vale Spotvogel spec. Hippolais elaica/opaca (0, 0, 0)
Een ringvangst op 22 september te Ingooigem (W) is nog in behandeling bij de CH.
Baardgrasmus Sylvia cantillans (0, 15, 2)
(16) 25 mei: Verrebroek, Kieldrecht (O), 1ste zomer m., ondersoort
albistriata (Geert Spanoghe; foto Johan Buckens)
(17) 27 mei: Wenduine (W), 1 m., ondersoort cantillans/inornata
(Steven Vantieghem; foto Miel Ferdinande; [b] Peter Adriaens)
De meeste Belgische waarnemingen hebben betrekking op mannetjes.
Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala (0, 5, 1)
(6) 23 april: Ambly-Nassogne (Lx), 1 ad. m. (Walter Belis)

Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (0, 28, 1)
(29) 19 augustus: Doornpanne, Koksijde (W), 1ste winter gevangen en
geringd (Diederik D'Hert)
Van de 29 aanvaarde gevallen tot nu toe zijn er 20 in de maand
augustus.
Blauwstaart Tarsiger cyanurus (0, 1, 1)
(2) 15 oktober: Voorhaven Zeebrugge (W), 1 ex. (Peter Adriaens; Filiep
T’Jollyn; foto Koen Verbanck)
De vogel werd slechts korte tijd en door maar een handvol waarnemers gezien. Het vorige Belgische geval dateert van 2001.

Baardgrasmus Sylvia cantillans. 25 mei 2005, Kieldrecht.
(Foto : Johan Buckens)
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Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus (0, 91, 1)
(92) 31 oktober: Broek Denayer, Willebroek (A), 1 ex. gevangen en
geringd (Alfons Willemsen)
ADDENDA
(78) 6 november 2003: Oostende (W), 1 ex. (verslag Simon Feys)
(82) 21 oktober 2004: Zulte (O), 1 ex. gevangen en geringd (Daniel
Packet e.a. ; ringnummer SV8091)
(86) 27 oktober 2004: Machelen, Deinze (O), 1 ex. gevangen en
geringd (Myrando Vandenbulcke e.a.; ringnummer SS3572)
(87) 30 oktober 2004: Korbeek-Lo (VB), 1 ex. gevangen en geringd
(Johan Vanautgaerden)
(88) 30 oktober 2004: Heist (W), 1 ex. (foto Koen Verbanck)
(89) 1 november 2004: Nordic, Blankenberge (W), 1 ex. (Hans
Matheve; verslag Simon Feys)
Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi (0, 17, 3)
(18) 7 oktober: Kinrooi (L), 1ex. gevangen en geringd (Guido Knoops
e.a.; [f.])
(19) 7-8 oktober: Huldenberg (VB), 1ex. (Frederik Fluyt; Verslag Gerald
Driessens; [f.])
(20) 11 oktober: Heurne (O), 1 ex. gevangen en geringd (Luc
Menschaert; [f.])
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Roodkopklauwier Lanius senator (?; 129, 3)
(130) 1 mei: Raversijde (W), 1 v. (foto Patrick Beirens)
(131) 5 mei: Lummen (L), 1 ex. (foto Bart Heirweg)
(132) 22 mei: Verrebroek (O), 1 v. (Hildegarde Van De Camp, Erik
Kaerts)
Roze Spreeuw Sturnus roseus (17, 40, 2)
(58) 6-11 juli: Knokke (W), 1 ad. (Filip Bogaert; foto Patrick Beirens)
(59) 27 oktober: De Fonteintjes, Zeebrugge (W), 1 ex. naar SW (Paul
D’Hoore)
Witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni (1, 21, 1)
(22) 15 december: Sint-Anna, Hamme (O), 1 ad. v., ondersoort exilipes (Marc Hebbelinck)
Witkopgors Emberiza leucocephalos (1, 18, 1)
(20) 28 oktober: Oosthoven, Turnhout (A), 1ste winter m. gevangen
en geringd (Jef Leppens; foto Jef Geudens; ringnummer 48V08553)
Grijze Gors Emberiza cia (24, 25, 1)
(50) 21 maart: Ferme Jacob, Willerzie (N), 1 ex. (Xavier Vandevyvre;
CH)

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus (0, 30, 2)
(31) 16 oktober: Haag, Heist (W), 1ex. (foto Patrick Beirens)
(32) 12-14 november: Stapelterrein Heist (W), 1ex. (Hilbran
Verstraete; Verslag Gerald Driessens)
ADDENDA
(26) 22 oktober 2003: Oud-Turnhout (A), 1 ex. gevangen en geringd
(Jef Geudens; [f.])
(27) 25 november 2003: Voorhaven, Zeebrugge (W), 1 ex. (verslag
Simon Feys)
(29) 19 oktober 2004: Wenduine (W), 1 ex. (Gunther Vergauwen e.a.)
Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus (0, 2, 1)
(3) 17-27 april: Helleketelbos, Poperinge (W), 1 zingend m. (Olivier
Dochy; verslag Miguel Demeulemeester; [b.] Pieter Vantieghem)
Net zoals in Nederland en Engeland vragen we om waarnemingen
van deze soort te documenteren met een geluidsopname.
Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (0, 83, 1)
(84) 15-17 oktober: station Zeebrugge (W), 1ste winter (Hans
Matheve; verslag Gerald Driessens; foto Patrick Beirens)
ADDENDUM
(79) 1 oktober 2002 Marinebasis, Zeebrugge (W), 1ste winter (verslag Simon Feys)

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus.
16 oktober 2005, Heist. (Foto : Patrick Beirens)

Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus. 18 april 2005, Poperinge.
(Foto : Koen Verbanck)

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva. 16 oktober 2005, Zeebrugge.
(Foto : Patrick Beirens)
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Dwerggors Emberiza pusilla (6, 34, 7)
(41) 1 februari-30 maart: Bourgoyen Gent(O), 1 ex., later gevangen
en geringd (Geert Spanoghe ; verslag Gerald Driessens)
(42) 9-12 maart: Bourgoyen Gent (O), 1 ex. gevangen en geringd
(Geert Spanoghe; [f.])
(43) 21 september: Doornpanne, Koksijde (W), 1ste winter gevangen
en geringd (Diederik D’Hert; [f.])
(44) 6 oktober: voorhaven Zeebrugge (W), 1 ex. (Hilbran Verstraete)
(45) 7 oktober: Raversijde (W), 1 ex. (Davy De Groote)
(46) 7 november: Ingooigem (W), 1ste winter gevangen en geringd
(Marcel Lauwers e.a.; foto Miguel Demeulemeester; ringnummer
9699715)
(47) 8 december: Anzegem (W), 1 ex. gevangen en geringd (Martin
Van Tieghem)

2. Ontsnapt categorie E
Trompetzwaan Cygnus buccinator
11 september 2004, Oude Vrede, Knokke (W), 1 ad. (Hilbran
Verstraete)
Deze vogel zat samen met twee Canadese Ganzen Branta canadensis
en zou ook in de Voorhaven gezien geweest zijn. Trompetzwaan
broedt hoofdzakelijk in Alaska en is geen echte lange afstandstrekker.
Exemplaren in Europa worden dan ook als ontsnapt beschouwd.
Dwerggans Anser erythropus
6 januari, Molsbroek, Lokeren (O), 1 ad. (verslag Simon Feys)
De vogel hield zich op tussen Canadese Ganzen en droeg een kleurring.

3. Niet-aanvaarde gevallen
Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris
5 maart, Houbenhof, Geistingen (L), 1 ex.
Enkel snavelkleur wordt beschreven, maar is niet voldoende om
gewone Kolgans of terugkruisingen van bepaalde ganzensoorten uit te
sluiten. Voor beoordeling wordt een volledige beschrijving gevraagd,
liefst met foto’s erbij. Voorlopig worden enkel typische exemplaren
aanvaard (zie ook de inleiding van dit rapport).
Ringsnaveleend Aythya collaris
13 december, draaikom Ringvaart, Evergem (O), 1 adult m.
Deze vogel pleisterde volgens de waarnemer ’s avonds tussen de
duikeenden op de draaikom. De plek werd echter toevallig die avond
ook bezocht door een BAHC-lid, die zeker is dat er toen geen
Ringsnaveleend aanwezig was.
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus
29 september De Panne (W), 1 ex.
Beschrijving sluit Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa niet
uit.
Gon-gon Pterodroma feae
16 november, De Panne (W), 1 ex. naar SW.
Hoewel deze waarneming in eerste instantie door het BAHC aanvaard
werd (als Gon-gon/Freira), werd na samenspraak met de CH deze
beslissing herzien omdat de beschreven manier van vliegen afwijkt
van wat normaal is voor de soort. Gon-gon zeilt met hoge bogen,
afgewisseld met stijve vleugelslagen; de vlucht verschilt weinig of niet
van pijlstormvogels en stormvogels. De beschrijving vermeldt echter
een “eerder onhandige vlucht, fladderend en met diepe vleugelslagen;
in schril contrast met de (…) lange glijvluchten met stijve vleugels van
(pijl)stormvogels – eerder vergelijkbaar met een Torenvalk die zich net
gewassen heeft en vervolgens opvliegt.”

Roze Spreeuw Sturnus roseus. 9 juli 2005, Knokke.
(Foto : Koen Verbanck)

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
- 7 februari, Carrière Weywertz (Lg), 1 ex.
Beschrijving sluit bleke Buizerd niet uit.
- 12 november, Kluizendokken, Doornzele (O), 1 ex.
Beschrijving vermeldt een onbevederde tarsus, wat wijst op gewone
Buizerd.
- 23 december Verrebroek, 1 ex.
Beschrijving sluit bleke Buizerd niet uit.
Kleine Torenvalk Falco naumanni
16 oktober, Gages (H), 1 ad. m.
Aangezien de vogel van Retie onlangs werd herzien en afgekeurd (zie
eerder in dit rapport), zou de vogel van Gages een nieuwe soort voor
België zijn. In dergelijke gevallen worden de ‘Richtlijnen voor de
beoordeling van een eerste geval voor België’ gevolgd (BAHC 2006).
Van de vogel werden geen foto’s gemaakt, er waren geen medewaarnemers (er waren wel nog mensen die de vogel zagen, maar dit waren
geen actieve vogelkijkers) en de beschrijving was te beknopt.
Klein Waterhoen Porzana parva
2 september, étang Latour (Lx), 2 m.
Beschrijving onvolledig.

Glareola species
30 mei, Gaver (O), 1 ex. overvliegend.
Zeer onvolledige beschrijving, die zelfs niet toelaat de vogel te aanvaarden als vorkstaartplevier spec.
Amerikaanse Goudplevier Pluvialis dominica
23 augustus, Uitkerkse Polder (W), 1 ex.
Beschrijving onvolledig.
Siberische Strandloper Calidris acuminata
23 augustus, Brecht (A), 1 ad. winter
Beschrijving niet gedetailleerd genoeg om b.v. Kemphaan
Philomachus pugnax uit te sluiten. Bovendien zijn er nauwelijks of
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geen waarnemingen van exemplaren in volledig winterkleed in
Europa.
Poelsnip Gallinago media
- 30 oktober, Grimbergen (VB), 1 ex.
Beschrijving sluit Watersnip Gallinago gallinago niet uit.
- 13 september, Evergem (O), 1 ex.
Beschrijving sluit Watersnip niet uit. De (enige) bewijsfoto is te
onscherp om er met zekerheid een snip in te herkennen, laat staan
Poelsnip.
Poelruiter Tringa stagnatilis
4 april, Rotem (L), 1 ex.
Zeer beknopte en onvolledige beschrijving.
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Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus
12 maart, Massia, Treignes (N), 2 ex.
Beschrijving sluit gewone Kruisbekken Loxia curvirostra niet uit.

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/

Roodstuitzwaluw Hirundo daurica
21 augustus, Kallo (O), 1 juv.
Beschrijving sluit een hybride Boeren- x Huiszwaluw Hirundo rustica
X Delichon urbica niet uit.
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Samenvatting – Abstract - Résumé
Dit 33ste rapport van BAHC en CH behandelt zeldzame vogels in
2005. Van de 130 behandelde gevallen werden er 17 niet aanvaard
(d.i. 13%); twee gevallen hadden betrekking op ontsnapte vogels. Het
rapport vermeldt ook enkele oudere gevallen, die nog niet gepubliceerd werden. Er was in 2005 een geval van een potentiële nieuwe
soort voor België (ingediend als Vale Spotvogel spec.), maar dit is
voorlopig nog in behandeling bij de CH. Eén soort werd recent na herziening afgevoerd van de Belgische lijst, namelijk Kleine Torenvalk.

Rare birds in Belgium in 2005
This combined report of both Belgian rarities committees (the
Flemish, BAHC and the Francophone, CH) deals with 130 records of

rare birds in Belgium in 2005 or earlier (which had not yet been
assessed by the committees), 2 of which were considered escapes
and 17 of which were insufficiently documented.
Oiseaux rares en Belgique en 2005. Trente-troisième rapport du
BAHC
Ce 33ème rapport des deux comités belges d'Homologation (le
BAHC en Flandre et le CH wallon) traite 130 cas d'oiseaux rares en
Belgique en 2005 ou avant. Des 130 cas, 17 (13 %) n'ont pas été
acceptés et deux concernaient des oiseaux échappés. Le rapport
mentionne également quelques cas anciens, non publiés.
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