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Zeldzame vogels in België in 2019
Verslag van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)
k Frédéric Vanhove, Stijn Baeten, Raphaël Lebrun, Miguel Demeulemeester en de leden van het BRBC

k Seebohms Tapuit Oenanthe oenanthe seebohmi tweede kalenderjaar mannetje. 7/05/2019. Templeuve (H) (Foto: Vincent Legrand)

Inleiding

Recente beslissingen en ontwikkelingen

Dit is het rapport van het Belgian Rare Bird Committee (hierna:
BRBC), dat gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten
die werden waargenomen in België in 2019 behandelt. Aanvullend
bevat dit rapport nog enkele gevallen uit de voorgaande jaren
waarover nog niet eerder gerapporteerd werd. Sommige gevallen
uit 2019 zijn nog niet verwerkt in dit rapport. Het BRBC buigt zich
momenteel nog over deze gevallen.

Een nieuwe taxonomie. Gedurende vele jaren heeft het BRBC
de taxonomische regelgeving van het AERC TAC gevolgd (the
taxonomic committee of the Association of European Record and
Rarities Committees - http://www.aerc.eu/tac.html). Na intern
overleg is besloten om per 1 januari 2018 de Belgische lijst op te
stellen volgens de taxonomische regels die door de IOC World
Bird List (Gill, Donsker & Rasmussen, 2020) uitgevaardigd worden. Deze beslissing had een aantal gevolgen voor de huidige
Belgische lijst, een overzicht hiervan is te vinden op onze website
(http://www.belgianrbc.be). De Belgische versie van deze lijst is te
downloaden via www.natuurpunt.be/oriolus.

Een Franstalige versie van dit rapport zal verschijnen in het ornithologisch tijdschrift Aves van Natagora. Voor de Engelstalige versie
wordt verwezen naar onze website.
Zoals eerder vermeld in vorige rapporten worden waarnemers en
ringers sterk aangemoedigd om gevallen van zeldzame vogels
via www.waarnemingen.be dan wel direct via onze website
(www.belgianrbc.be) te melden.

Dwerguil Glaucidium passerinum: Na een eerste vondst in oostelijk
België in 2012 (Sorbi 2013) werd een snelle toename van het aantal
gevallen vastgesteld in geheel Wallonië, met zelfs zingende vogels
in het westelijke deel van Ardennen. In 2019 werden minimaal 10 –
15 zingende mannetjes en verschillende broedende vogels ontdekt
in het vroege voorjaar (februari – maart), met bovendien nog eens
10 nieuwe zangposten in het najaar (van eind augustus tot oktober).
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De waargenomen toename in Wallonië wordt elders in centraal en
oostelijk Europa ook opgemerkt, met toenames in onder andere
Duitsland (Gedeon et al. 2014) en Frankrijk (Muller 2015). Derhalve
heeft het BRBC besloten Dwerguil niet meer op te volgen als beoordeelsoort.
Zwartkeellijster Turdus atrogularis: De DNA-sequentie van de veronderstelde Zwartkeellijster waargenomen te Loppem (W) van 5
december 2010 tot 17 januari 2011 werd opnieuw bekeken. Wat
op basis van een aantal foto’s van de vogel reeds vermoed werd,
kwam opnieuw uit de DNA-analyse: de vogel bleek geen zuivere
Zwartkeellijster te zijn, maar eerder een hybride tussen Naumanns
Lijster Turdus naumanni en Zwartkeellijster. Bijgevolg blijft de vogel
aanvaard als een Zwartkeel/Roodkeel/Bruine/Naumanns Lijster
Turdus atrogularis/ ruficollis/eunomus/naumanni.
Griel Burhinus oedicnemus: Met 30 aanvaarde gevallen tussen 2010
en 2019 verdwijnt Griel van de lijst van te homologeren soorten
vanaf 1 januari 2020.
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BRBC statuten en lidmaatschap
Onlangs gepubliceerde statuten. De statuten van het BRBC werden onlangs gepubliceerd op onze website, www.belgianrbc.be.
Deze statuten fungeren als een leidraad voor de BRBC-leden gedurende hun werk voor de commissie. Bovendien is het een belangrijk
document voor eenieder die geïnteresseerd is in de werking van het
BRBC en voor waarnemers die interesse hebben in zeldzame vogels
en die een waarneming willen documenteren. Het is de bedoeling
dat dit document op regelmatige basis bijgewerkt wordt.
Wijzigingen binnen de commissie. Jan Baert treedt toe als
Nederlandstalig lid vanaf 1 januari 2020 en vervangt hierbij Joris
Elst. Via deze weg willen we Joris nogmaals bedanken voor het vele
harde werk dat hij geleverd heeft de afgelopen jaren! Het BRBC-team
bestaat nu uit 5 Nederlandstalige en 5 Franstalige leden.
De volgende personen, in alfabetische volgorde, hebben alle gevallen in dit rapport beoordeeld: Stijn Baeten, Alain De Broyer, Miguel
Demeulemeester, Robin Gailly, Kenny Hessel, Raphaël Lebrun, Joost
Mertens, Laurent Raty en Frédéric Vanhove.

Wanneer krijgt een vogel het etiket zeldzaam?
Een soort wordt als een nationale zeldzaamheid gecatalogeerd als
er (1) gemiddeld minder dan drie aanvaarde gevallen per jaar zijn,
beschouwd over de voorbije tien jaar, en/of (2) de soort geen aanvaarde gevallen kent in minimaal drie van deze tien jaar. Deze laatste regel zou moeten voorkomen dat erratische soorten, zoals Grote
Kruisbek Loxia pytyopsittacus, die tijdens een uitzonderlijke influx in
hogere aantallen kunnen verschijnen, ten onrechte uit de homologatielijst zouden verdwijnen. De relatief lange periode van 10 jaar
moet een stabiele trend betreffende de zeldzaamheidsstatus van
een soort garanderen. Voor ondersoorten gelden dezelfde regels.
Het BRBC zal jaarlijks een nazicht doen van de lijst van te homologeren soorten en aftoetsen of alle soorten nog steeds als een nationale
zeldzaamheid kunnen aanzien worden.
Een up-to-date lijst van de te homologeren soorten kan geraadpleegd worden op onze website: http://www.belgianrbc.be.

2019 in een notendop
De hoogtepunten van 2019 kunnen samengevat worden als:
• Niet minder dan 3 nieuwe taxa werden toegevoegd aan de
Belgische lijst in 2019: Bruine Klauwier, Seebohms Tapuit en
Roodkeelnachtegaal
• Het tweede geval van Roodoogvireo
• Het derde geval sinds 1950 van Goudlijster en Bruine Lijster
• Het vierde ingediende geval van IJslandse Koperwiek
• Het vijfde geval van Izabeltapuit
• Het zesde geval van Dwergaalscholver en Daurische /
Turkestaanse Klauwier
• Het zesde en zevende geval van Siberische Sprinkhaanzanger,
waaronder de eerste veldwaarneming
• Het eerste broedgeval van Kleinst Waterhoen voor Wallonië
• Het tweede beste jaar voor Ralreiger met 5 aanvaarde gevallen

Informatie per geval
Hoe een verslag van een zeldzame vogel doorgeven
aan het BRBC?

Elk geval in deze systematische lijst bevat de volgende informatie:

Waarnemers en ringers van een zeldzame vogel worden verzocht om het verslag van hun waarneming ofwel rechtstreeks via de BRBC website in te dienen via de online
tool (http://www.belgianrbc.be), of om de details van hun waarneming in te geven op de website www.waarnemingen.be. We verzoeken de waarnemers om zo veel mogelijk details toe te voegen voor
elke waarneming van een zeldzame vogel. Een beschrijving is onontbeerlijk wanneer foto’s of geluidsopnames ontbreken. Zelfs wanneer
er foto’s, een veldschets of geluidsopnames beschikbaar zijn, is een
beschrijving nog steeds van grote waarde. Dit helpt de leden van het
BRBC om het geval met behulp van de meest optimale en objectieve
informatie die beschikbaar is, te beoordelen.

1. De datum/data van de waarneming. Tenzij anders vermeld is het
jaar steeds 2019.
2. De naam van het gebied waar het geval werd vastgesteld, als de
gebiedsnaam gekend is.
3. De naam van de gemeente waar het geval werd vastgesteld,
indien geweten. De kleinste gemeentelijke eenheid wordt
gebruikt: namen van deelgemeenten worden gebruikt indien
mogelijk. De namen van de gemeenten dienen geïndexeerd te
staan op de meest recente kaart van alle gemeenten. De namen
van de locaties in het Vlaamse Gewest worden weergegeven in
het Nederlands, in het Waalse Gewest in het Frans en in beide
talen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel het heden
nog zelden voorkomt, is een geval ook aanvaardbaar indien enkel
de provincie gekend is, zonder een verwijzing naar de precieze
gemeente. In dit geval wordt de naam van de provincie vermeld.
4. Het aantal individuen per geval
5. Informatie betreffende het geslacht, de leeftijd en/of het kleed
van de vogel(s) in kwestie, indien beschikbaar
6. De naam van de persoon (ringer, waarnemer of ontdekker) die het
geval rechtstreeks ingediend heeft bij het BRBC. Indien een geval
overgenomen wordt uit de database van www.waarnemingen.be,
zonder dat de waarnemer in extra informatie voorziet die rechtstreeks bestemd is voor het BRBC, wordt het BRBC beschouwd als
indiener. In dat geval wordt er geen waarnemer vermeld.

Hoewel heel wat waarnemers positief reageren op onze vragen om
waarnemingen te documenteren en in te dienen, zijn er nog steeds
een aantal waarnemingen van zeldzame vogels uit 2019 en eerder
niet ingediend. In sommige gevallen omdat de waarnemer onvoldoende ervaring heeft met het opstellen van een verslag en de bijbehorende vogeltopografie en terminologie en afziet van het indienen. Het BRBC is steeds bereid om te assisteren bij het opstellen van
een verslag. Zo kunnen waarnemers een werkversie van hun verslag
e-mailen naar Miguel Demeulemeester (wheatear32@hotmail.com).
Deze werkversie zal dan becommentarieerd worden, waarna de
waarnemer een definitieve versie van het verslag kan insturen.
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Systematische lijst
1. Categorie A – Aanvaarde gevallen
Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris
6 - 12 maart, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 2kj+

(0,16,1)

Witbuikrotgans Branta bernicla hrota (0,254,1)
17 november - 24 maart 2020 Zeebrugge, Voorhaven – Oostdam
(W), 1 ex.

k Kleinst Waterhoen Zapornia pusilla pullus. 19/07/2019. Harchies (H)
(Foto: Robin Gailly)

Tekens en afkortingen
België heeft tien provincies. Het Brussels hoofdstedelijk gewest
wordt als een 11de entiteit behandeld.
(A) Antwerpen
(Lx) Luxembourg
(Br) Brussels Hoofdstedelijk gewest
(N) Namur
(BW) Brabant Wallon
(O) Oost-Vlaanderen
(H) Hainaut
(VB) Vlaams-Brabant
(L) Limburg
(W) West-Vlaanderen
(Lg) Liège
Geslacht, leeftijd & kleed
m.
man
v.
vrouw
1kj, 2kj, …
1ste kalenderjaar, 2de kalenderjaar, …
1kj+, 2kj+, … 1ste kalenderjaar of ouder, 2de kalenderjaar
of ouder, …
ad.
ad.
juv.
juveniel
imm.
immatuur
br.
broedkleed
wi.
winterkleed
ec.
eclipskleed
Trekrichtingen worden weergegeven als N=Noord, Z= Zuid, O= Oost
en W=West
Telling
1. Bij de meeste soorten wordt de vogelnaam gevolgd door drie
cijfers tussen haakjes:
2. Het aantal aanvaarde individuen tussen 1800 en 1949
3. Het aantal aanvaarde individuen tussen 1950 en 2018
4. Het aantal aanvaarde individuen in 2019
Eens gepubliceerd in een rapport dienen deze aantallen als correct
te worden beschouwd. Het is echter steeds mogelijk dat oudere
gevallen toegevoegd worden nadat het rapport reeds gepubliceerd
is. Daarom raden we aan om de BRBC databank op de website steeds
als primaire bron te gebruiken voor het exact aantal aanvaarde
gevallen van een bepaalde soort. In een aantal gevallen wordt geen
getal maar een teken vermeld: ‘/’ betekent dat de soort niet meer
op de homologatielijst stond in dat jaar; ‘-‘ betekent dat de soort
voorkwam tijdens die periode, maar het exacte aantal gevallen nog
onderzocht werd bij het samenstellen van dit rapport. Dit laatste
komt vaker voor bij soorten die een aanzienlijk aantal oudere gevallen hebben (van voor 1950).

Dwerggans Anser erythropus (1,166,2)
12 - 19 december, Meerdonk / Kieldrecht - Putten West (O), 1 ex.
28 december, Oudenburg, Weiden Pompje (W), 1 2kj+
Dwerggans is een van de meest zeldzame broedende watervogels
in Europa. De soort komt nog voor in enkele gefragmenteerde en
gescheiden populaties daar waar voorheen een brede band vanaf
noordelijk Scandinavië tot oostelijk Siberië bezet werd (Jones et al.
2008). De oorspronkelijke Fenno-Scandinavische populatie staat
momenteel te boek als met uitsterven bedreigd binnen de EU,
met een geschatte populatiegrootte van 30-35 broedende koppeltjes (Aarvak et al. 2017a). Met een geschatte populatiegrootte
van 10.000 individuen begin 20ste eeuw is de huidige populatiegrootte enorm afgenomen (Aarvak et al. 2016). Naast deze FennoScandinavische populatie is er tevens een geherintroduceerde
Zweedse populatie afkomstig van in gevangenschap uitgebroede
en vrijgelaten vogels. Vogels van deze geherintroduceerde populatie
gebruiken Brandganzen Branta leucopsis als adoptieouders, die hen
mee loodsten naar nieuwe overwinteringsgebieden in Nederland.
Wintertellingen in deze nieuwe overwinteringsgebieden wijzen op
een populatiegrootte van ongeveer 55 tot 60 individuen (Lawicki L.
& van den Berg A. 2020).
Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis (0,27,0)
CORRIGENDUM
Na een herziening van een aantal gevallen in Destelbergen (O) van
18 december 2003 tot 1 februari 2004, van 15 januari 2005 tot 7
maart 2005 en van 14 januari 2006 tot 1 maart 2006 werd besloten
om alle waarnemingen op deze locatie te herleiden tot eenzelfde
geval.
Datum-extensie: de vogel van Meilegem, die in 2018 werd gezien
vanaf 24 maart werd tot en met 14 april waargenomen (contra 13
april).
Ringsnaveleend Aythya collaris (0,24,1)
1 - 2 januari, Cerfontaine, Barrages de l’Eau d’Heure (H), 1 m. br.
Dit mannetje werd eerst op Frans grondgebied ontdekt, waarop een
tweedaags bezoek aan België volgde. Hierna keerde de vogel terug
naar Frankrijk, waar hij minstens tot eind februari werd waargenomen. In Frankrijk werd vastgesteld dat de vogel met zekerheid ongeringd was.
CORRIGENDUM
Na een herziening van een aantal gevallen in Basse-Sambre (N) van
7 maart 2010 tot 18 april 2010, van 5 december 2010 tot 6 februari
2011 en van 25 februari 2011 tot 29 maart 2011 in Genappe (BW)
werd besloten om alle waarnemingen op deze locaties te herleiden
tot eenzelfde geval.
Alpengierzwaluw Tachymarptis melba (2,38,1)
19 april, Middelkerke/Blankenberge (W), 1 ex.
Klein Waterhoen Zapornia parva (4,42,2)
26 augustus - 22 september, Berlare, Scheldebroeken (O), 2 1kj
Kleinst Waterhoen Zapornia pusilla (4,31,9)
29 mei, Hollogne, Décanteurs d’Hollogne-Sur-Geer (Lg), 1 2kj+
24 - 25 juni, Drongen, De Keuzemeersen (O), 2 m.
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25 juni - 13 augustus, Hensie, Marais d’Harchies (H), 4 ad. + 2 juv.
Dit betreft het vierde gedocumenteerde broedgeval van Kleinst
Waterhoen in België en het eerste voor Wallonië. Een van de 2 paartjes bracht minstens 2 jongen groot, terwijl het broedsucces van het
andere koppel onbekend bleef. Het eerste broedgeval in België betrof
een geval in 1965 in de Maatjes te Kalmthout, waarbij het nest met
6 eieren mislukte door overstromingen. Bij het tweede broedgeval
ging het om een nest met 6 of 7 jongen dat werd ontdekt in Brecht (A)
op 5 juli 1999, terwijl vermoedelijk hetzelfde paar hier in 2000 een mislukte broedpoging ondernam. Dit nest werd op 23 juni 2000 ontdekt,
waarbij de 5 eieren door ratten werden gepredeerd. (Raty et al. 2004).
Griel Burhinus oedicnemus (9,88,3)
31 maart, Zeebrugge, Achterhaven - Hoge Noen (W), 1 3kj+
1 mei, Korbeek-Dijle Korbeekveld(VB), 1 ad. (Johan Nysten)
2 juli, Beauvechain (BW), 1 1kj
Met 30 geaccepteerde gevallen de afgelopen 10 jaar werd besloten
de soort niet meer op te volgen vanaf 1 januari 2020.
Poelsnip Gallinago media (0,45,1)
1 - 2 mei, Mechelen, GGG Zennegat (A), 1 2kj+
Een baltsend mannetje liet zich goed bekijken en werd druk bezocht
door vogelkijkers.
Terekruiter Xenus cinereus (0,22,1)
19 mei, Oostende (W), 1 2kj+
Mei is met 15 van de 23 gevallen duidelijk de beste maand om deze
fraaie steltloper tegen het lijf te lopen.
Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus (0,127,4)
6 juni, Kieldrecht, Putten Weiden (O), 1 2kj+
14 - 20 augustus, Kallo, Rietmoerassen (O), 1 1kj
28 augustus, Longchamps, Grand Vivier (Lx), 1 1kj
29 september - 4 oktober, De Haan, Put van Vlissegem (W), 1 1kj

k Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus derde kalenderjaar. 01/06/2019.
Antwerpen (A) (Foto: Marc Tielemans)

Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes (0,9,2)
10 - 13 juli, Gent, Bourgoyen - De afgraving (O), 1 2kj+
23 oktober, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1 1kj
Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis (0,26,1)
30 maart, Ieper, Verdronken weiden (W), 1 4kj
Het laatste geaccepteerde geval van Ringsnavelmeeuw dateert van
2015. Het begin van de lente is duidelijk de beste periode om de
soort te vinden, met 10 ontdekkingen in maart en 8 in april. Zowel
West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kennen 11 gevallen van deze
nearctische meeuwensoort.

k Lachstern Gelochelidon nilotica. 11/08/2019. Kieldrecht (O) (Foto: Ward De Moor)

Lachstern Gelochelidon nilotica (19,151,1)
10 - 13 augustus, Kieldrecht, Putten West (O), 1 ex.
Door een gebrek aan details van sommige historische data en het
hoge aantal gevallen was het aantal aanvaarde vogels nooit helemaal duidelijk. De BRBC database is nu up-to-date wat betreft het
aantal waargenomen vogels.
Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus (0,5,1)
27 - 28 april, Zedelgem, Vloethemveld (W), 1 3kj+
2019, Auderghem Val Duchesse (Br), doorlopend waarnemingen doorheen het jaar + Rangeerstation Antwerpen-Noord,
Binnenweilanden (A) op 1 juni + Zemst (VB) op 10 juni, 1 3kj
Op basis van een ontbrekende staartpen was het mogelijk
om de waarnemingen in Rangeerstation Antwerpen-Noord,
Binnenweilanden (A), in Zemst (VB), en zelfs in Keent (NoordBrabant, Nederland) op 5 - 6 juni te linken aan het exemplaar dat
sinds 12 januari 2018 in Val Duchesse (BR) verbleef. Naast de ontbrekende staartpen was tevens een gat waarneembaar in de middelste
zwemvlies van de rechtervoet. Dit gat was echter niet zichtbaar op
de foto’s van Antwerpen, daar op de foto’s enkel de onbeschadigde
binnenste zwemvlies adequaat werd gefotografeerd. Het totaal aantal nieuwe gevallen van Dwergaalscholver is derhalve met 1 gestegen door het geval in Zedelgem.
Een waarneming van een vogel in Zwijndrecht (A) op 1 mei dient
nog beoordeeld te worden door het BRBC.
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Ralreiger Ardeola ralloides (4,57,5)
18 - 19 mei, Zwijndrecht, Broedvlakte (A), 1 2kj+
1 juni, Zoutleeuw, Het Vinne (VB), 1 2kj+
15 juni, Hoboken, Hobokense Polder (A), 1 ex.
21 juni, Bornem, Noordelijk Eiland (A), 1 ad. br.
21 juni, Oudenaarde, Vestingen (O), 1 ad. (Davy De Groote)
ADDENDUM
14 juni 2017, Kalmthout, Hanneke Wiewau (A), 1 3kj+
Het tweede beste jaar ooit, na 2016 toen 7 gevallen geaccepteerd
werden. Met de aanvaarde waarneming van Kalmthout komt 2017
nu op 4 aanvaarde gevallen. Het aantal waarnemingen van Ralreiger
stijgt snel in België, met alleen al 20 aanvaarde gevallen voor de periode 2015-2019. Wellicht zal de soort in de nabije toekomst van de
beoordelingslijst verdwijnen.
Schreeuwarend Clanga pomarina (3,7,1)
13 oktober, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), 1 1kj
Met ongeveer 52.000 getelde exemplaren tijdens de najaarstrek van
2019 wordt geschat dat ca 85 % van de wereldpopulatie Bulgarije
passeerde tijdens de najaarstrek (Iankov et al. 2019).
Dwergarend Hieraaetus pennatus (0,24,2)
4 mei, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 2kj+
4 juni, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 ex.
De vogel in Tienen betrof een sterk gesleten exemplaar waardoor de
identificatie bij de ontdekking op grote afstand best uitdagend was.
Gelukkig kwam de vogel dichterbij waardoor de determinatie afgerond kon worden. Dezelfde vogel werd op 14 en 15 mei waargenomen te Yerseke (NL) en Hulst (NL) en werd aanvaard door de CDNA,
de Nederlandse zeldzaamhedencommissie (Webref 1).
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k Schreeuwarend Clanga pomarina eerste kalenderjaar. 13/10/2019.
Hermalle-sous-Argenteau (Lg) (Foto: Alain Lucassen)

Havikarend Aquila fasciata (1,7,0)
ADDENDUM
31 maart 2018, Merelbeke, Makegemse Bossen (O), 1 2kj (Frans
Dhondt)
Ontdekt tijdens het uitsorteren van twee jaar oude foto’s van
Buizerds en Wespendieven.
Bruine Klauwier Lanius cristatus lucionensis (0,0,1)
25 - 29 oktober, Zeebrugge / Heist, Voorhaven / De Sashul (W), 1 m.
ad.
Bruine Klauwier kent vier ondersoorten: L. c. cristatus, L. c. lucionensis, L. c. superciliosus and L. c. confusus (Svensson 1992). Volgens het

k Filipijnse Bruine Klauwier Lanius cristatus lucionensis adult mannetje. 25/10/2019. Zeebrugge (W) (Foto: Filip De Ruwe)
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fylogenetisch soortconcept wordt Bruine Klauwier echter gesplitst
in 3 verschillende soorten, met name Noordelijke Bruine Klauwier
L. cristatus (inclusief confusus) Filipijnse Bruine Klauwier L. lucionensis
en Japanse Bruine Klauwier L. superciliosus (Chikara 2019). Het adulte
mannetje in Zeebrugge toonde alle klassieke kenmerken voor lucionensis (grijze kruin, ontbreken van een roodachtige kleur in de bruine
rug en de weinig uitgesproken wenkbrauwstreep). Dit taxon broedt in
noord en oost China, Korea, zuid Japan (Kyushu) en oost Mongolië, en
overwintert hoofzakelijk in de kuststreek van zuidoost China, Taiwan,
Filipijnen, noord Borneo en noord Sulawesi (Webref 2). Zie ook het
artikel over dit geval in Natuur.oriolus 86-2 (Hessel & Driessens 2020).
Turkestaanse Klauwier / Daurische Klauwier
Lanius phoenicuroides / L. isabellinus (0,5,1)
14 oktober, Heist, Strand (W), 1 1kj
Het zesde geval van een eerste kalenderjaarvogel van dit verzameltaxon. Soortidentificatie van dit kleed is zeer moeilijk, bijgevolg
werd besloten alle eerste kalenderjaarvogels als Izabelklauwier spec.
te beschouwen.
Roodkopklauwier Lanius senator (0,168,2)
14 mei, Kalken, Kalkense Meersen - Gruttoweide (O), 1 m. 3kj+
28 - 29 mei, Spa, Fagne de Malchamps (Lg), 1 m. 2kj
Roodoogvireo Vireo olivaceus (0,1,1)
12 - 14 oktober, Heist, Haagje Heist (W), 1 1kj
De enige andere Belgische waarneming dateert van 13 oktober
1995 in de Fonteintjes, Blankenberge (W). De vondst van de vogel
in Heist volgde op een reeks lagedrukgebieden komende vanuit de
Atlantische oceaan waardoor heel wat Noord-Amerikaanse zangvogels op Europese bodem opdoken.
Bonte Kraai Corvus cornix (-,2011-2018: 17,2)
20 april, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 ex.
19 oktober - 9 november, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 ex.
Bergfluiter Phylloscopus bonelli (0,48,1)
21 augustus, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1 1kj
Humes Bladkoning Phylloscopus humei (0,13,1)
7 - 17 december, Zeebrugge, Industriezone Filipsdok (W), 1 1kj+
Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus (0,60,5)
23 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 ex.
3 november, Zeebrugge, Achterhaven (W), 1 1kj+
5 november, Blankenberge (W), 1 1kj+
10 november, Raversijde, Provinciedomein (W), 1 ex.
14 - 16 november, Heist, Haagje Heist (W), 1 ex.
ADDENDUM
Na herbeoordeling van het aanvaarde geval in Heist (W) van 4 tot
17 november 2018 werd besloten dit op te splitsen in twee gevallen:
4 - 8 november 2018, Heist, De Sashul (W), 1 ex.
14 - 17 november 2018, Heist, De Sashul (W), 1 ex
Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus (0,19,2)
27 - 30 mei, Matagne-la-Grande, Champ de tir (N), 1 m. 2kj+
9 juni - 1 juli, Rochefort, Tienne d’al Golette Magritte (N), 1 m. 2kj+
Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (0,20,1)
9 - 10 september, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1 1kj
Kleine Spotvogel Iduna caligata (0,14,2)
15 september, Zomergem (O), 1 1kj ringvangst (Jan Colpaert)
13 - 17 oktober, Antwerpen, De Kuifeend (A), 1 1kj+ ringvangst (Bram
Vogels)

k Daurische Klauwier of Turkestaanse Klauwier Lanius isabellinus / L. phoenicuroides eerste kalenderjaar. 14/10/2019. Heist (W) (Foto: Victor Claes)

Siberische Sprinkhaanzanger Helopsaltes certhiola (0,5,2)
22 september, Knokke-Heist, Het Zwin (W), 1 1kj ringvangst (Miguel
Demeulemeester)
11 - 16 oktober, Heist, Strand Oostdam (W), 1 1kj
De ontdekking op 11 oktober betrof de eerste veldwaarneming van
de soort voor België. Hoewel de soort bekend staat voor zijn stiekeme gedrag, konden zowat alle toegesnelde vogelkijkers de vogel
goed bestuderen op de dag van de ontdekking en de volgende dag.
Vier dagen later werd vermoedelijk dezelfde vogel 500 m verderop
teruggevonden.
Krekelzanger Locustella fluviatilis (0,33,2)
18 - 27 juni, Zichem, Kloosterbeemden (VB), 1 2kj+
23 juni - 3 juli, Jalhay, Plateau des Hautes-Fagnes (Lg), 1 2kj+
ADDENDUM
3 juni 2017, Gent, Bourgoyen-Ossemeersen (O), 1 1kj+
Baardgrasmus Curruca cantillans (0,22,1)
26 april, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. br.
De eerder vette, witte baardstreep en de kleur van de onderdelen
wezen op een oostelijke herkomst, behorende tot de groep ‘cantillans/albistriata’. Momenteel wordt enkel Moltoni’s Baardgrasmus C.
subalpina erkend als aparte soort.
Rotskruiper Tichodroma muraria (2,11,2)
31 oktober, De Panne, De Westhoek (W), 1 ex.
14 december - 6 januari 2020, Dinant (N), 1 ex.

110 •

ZELDZAAMHEDEN

Natuur.oriolus I 86 3 I 104114
100999

k Siberische Sprinkhaanzanger Helopsaltes certhiola eerste kalenderjaar. 11/10/2019. Heist (W) (Foto: Joachim Pintens)
Roze Spreeuw Pastor roseus (17,47,1)
30 september - 3 oktober, Kieldrecht, Havenvlakte (O), 1 1kj
IJslandse Koperwiek Turdus iliacus coburni (0,4,0)
ADDENDUM
4 november 2018, Lommel, Kristallijn-Maatheide (L), 1 2kj+ ringvangst
Goudlijster Zoothera aurea (15,2,1)
15 april, Desteldonk, Mendonk (O), 1 2kj+
Het betreft hier een raamslachtoffer.
Bruine Lijster Turdus eunomus (3,2,1)
9 november, Heist, Strand Oostdam (W), 1 1kj.

Dit betreft een nieuwe soort voor België, welke helaas dood werd
binnengebracht door een kat. De vogel werd als eerstejaars mannetje bestempeld op basis van de rode keel, de ruigrens in de grote
dekveren en de licht beige tippen aan een aantal grote dekveren
en tertials. De waargenomen sleet aan de staart die op sommige
foto’s zichtbaar was bleek eerder oppervlakkig van aard. Bovendien
werden geen abnormale vergroeiingen en beschadigingen aan
de tenen en voeten waargenomen, waardoor het BRBC besloot
dit geval te aanvaarden als een wilde vogel die mogelijk in België
trachtte te overwinteren.
Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (0,108,2)
9 - 10 september, Zeebrugge, Bosje Marinebasis (W), 1 1kj
13 oktober, Zeebrugge, Visserskruis (W), 1 1kj

Seebohms Tapuit Oenanthe oenanthe seebohmi (0,0,1)
7 mei, Templeuve (H), 1 m. 2kj
Dit betreft het tweede geval van dit taxon in een noordwest
Europese context. Het eerste geval betrof een mannetje in Den
Haag (Nederland) op 22 mei 2017. De vogel van Templeuve werd op
Frans grondgebied ontdekt, waarna hij de rest van de dag, samen
met twee Tapuiten O. oenanthe, op Belgisch grondgebied bleef
pleisteren. Het broedgebied van de soort is klein en beperkt zich tot
noordwest Afrika, met name noord Marokko (Rif zuidwaarts tot de
middelhoge en de hoge Atlas en het centrale deel van de Anti-Atlas),
en noordoost Algerije (Aurès en Djurdjura bergen). Overwintering
vindt plaats in westelijk Afrika (voornamelijk zuidwest Mauritanië
en Senegal tot west Mali, maar occasioneel ook in zuid Marokko)
(Webref 3).
Roodkeelnachtegaal Calliope calliope (0,0,1)
4 december, Haillot (N), 1 m. 1kj

k Kleine Spotvogel Iduna caligata. 13/10/2019. Antwerpen (A) (Foto: Bram Vogels)
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jongen nu in categorie C geplaatst door de Franse zeldzaamhedencommissie (CHN). Het BRBC heeft besloten deze plaatsing te volgen.
Herintroductieprojecten voor Monniksgier lopen momenteel nog in
twee andere bergachtige streken in Frankrijk, met name de Alpen en
de Vercors (pers. med. Pierre-André Crochet). Zolang herintroducties
actief uitgevoerd worden, zullen wild geboren vogels uit deze locaties als categorie E vogels beschouwd worden.

k Roodoogvireo Vireo olivaceus. 13/10/2019. Heist (W) (Foto: Herman Blockx)
Izabeltapuit Oenanthe isabellina (0,4,1)
7 - 13 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj+
De vijfde voor België waarvan er 4 ontdekt werden in oktober. Drie
van de ontdekkingen vonden plaats binnen een straal van 5 km!

3. Categorie D gevallen
Indische Kievit Vanellus indicus
11 juni, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 ex.
Dezelfde vogel werd eerder gefotografeerd in Kroatië (eiland Pag op
14 mei) en vervolgens op 31 mei bij Buch, Bayern waarna de vogel
één dag in België vertoefde. Dezelfde vogel werd nadien herontdekt
op 19 juni te Texel (Nederland). Een analyse van alle beschikbare foto’s
maakte duidelijk dat al deze gevallen tot eenzelfde individu herleid
konden worden. Hoewel de vastgestelde verplaatsingen tussen
gebieden opmerkelijk en interessant zijn, heeft het BRBC geoordeeld
dat, op basis van het ontbreken van enig patroon van waarnemingen
in heel Europa, dit geval vooralsnog in categorie D geplaatst wordt.
4. Categorie E gevallen
Dwerggans Anser erythropus
19 januari, Zoutleeuw, Het Vinne (VB), 1 ex.
9 mei, Kalmthout, De Maatjes (A), 1 ex.

Siberische Boompieper Anthus hodgsoni (0,17,3)
7 oktober, Kooigem, Geitenberg (W), 1 1kj+
28 oktober, De Panne, Vissersdorp (W), 1 1kj+
29 oktober, Blankenberge, De Fonteintjes (W), 1 1kj+
CORRIGENDUM
Het aantal waargenomen Siberische Boompiepers vermeld in het
vorige BRBC verslag moet (0,16,1) en niet (0,18,1) zijn.
Witstuitbarmsijs Acanthis hornemanni (0,35,0)
1 november 2018, Heist, Strand (W), 1 v. 1kj (Joachim Pintens)
Grijze Gors Emberiza cia (25,34,1)
30 oktober, Ethe (Lx), 1 1kj ringvangst (Gerard Michiels)
Door een gebrek aan details van sommige historische data en het
hoge aantal gevallen was het aantal aanvaarde vogels nooit helemaal duidelijk. De BRBC database is nu up-to-date wat betreft het
aantal waargenomen vogels.
Cirlgors Emberiza cirlus (-,49,2)
30 maart, Frasnes, Carrière du Nord (N), 1 m. ad.
11 juni, Bohan (N), 1 m. 2kj+
Door een gebrek aan details van sommige historische data en het
hoge aantal gevallen was het aantal aanvaarde vogels nooit helemaal duidelijk. De BRBC database is nu up-to-date wat betreft het
aantal waargenomen vogels sinds 1950.
Bosgors Emberiza rustica (3,12,2)
19 oktober, Herselt (A), 1 m. 1kj
24 oktober, Herentals (A), 1 1kj+
2. Categorie C gevallen
Monniksgier Aegypius monachus
20 - 22 mei, Hees (L), 1 ex.
Dit individu was in gezelschap van een Vale Gier Gyps fulvus en
droeg een witte ring met zwarte inscriptie “FUH” aan de rechterpoot.
Deze Monniksgier werd als wilde vogel geboren in 2017 in Grands
Causses nationaal park (Aveyron, Frankrijk). De herintroducties van
Monniksgier in dit nationaal park zijn stopgezet in 2004 en gezien
de populatie levensvatbaar lijkt te zijn, worden in het wild geboren

k Rotskruiper Tichodroma muraria. 18/12/2019. Dinant (N) (Foto: Victor Claes)
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Vale Gierzwaluw Apus pallidus
2 november, Kalken, Kalkense Meersen -Broekmeers (O), 1 ex.
Griel Burhinus oedicnemus
29 mei, Nederokkerzeel (VB), 1 ex.
Amerikaanse Oeverloper Actitis macularius
14 juli, Hollogne-Sur-Geer, Décanteurs (Lg), 1 ad. wi.
Vorkstaartplevier onbekend Glareola sp.
10 september, Honnay (Beauraing) (N), 2ex.
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus
28 september, Blankenberge, Strand (W), 1 ex.

k Roodkeelnachtegaal Calliope calliope eerste kalenderjaar mannetje. 4/12/2019.
Haillot (N) (Foto: Stijn Baeten)
Siberische Taling Sibirionetta formosa
19 januari - 19 april, Schilde (A), 1 ex.
Bronskopeend Mareca falcata
6 september - 15 november, Diksmuide, Viconia-Kleiputten (W), 2 ex.
Marmereend Marmaronetta angustirostris
9 november - 23 februari 2020, Bornem, Graafschap (A), 2 ex.
Ringsnaveleend Aythya collaris
28 mei, Antwerpen, Blokkersdijk (A), 1 m. 3kj+
Bij dit geval werd de afwezigheid van ringen niet adequaat genoeg
beschreven.
Monniksgier Aegypius monachus
8 - 9 mei, Schriek (A), 1 v. 3kj
Deze vogel werd gerevalideerd in een opvangcentrum te Valladolid
(Spanje) nadat het als pas uitgevlogen jong ondervoed werd gevonden in Palencia (Spanje). Na het herstel werd de vogel getransfereerd
naar een ander centrum dat zich bezig houdt met het uitzetten en
versterken van bestaande populaties van Monniksgier in Spanje.
Hier werd Brinzola, zoals ze vanaf toen werd genoemd, 9 maanden in
gevangenschap gehouden vooraleer ze werd vrijgelaten op 7 oktober 2018 in de Sierra de la Demanda (provincie Burgos, Spanje) samen
met 16 andere Monniksgieren. Na haar vrijlating vormde Brinzola een
koppel met Batman die op hetzelfde moment vrijgelaten was. Begin
mei 2019 begon Brinzola aan haar grote omzwervingen waarbij ze
eerst een korte periode in België verbleef, waarna ze verder Nederland,
Denemarken, Zweden en Noorwegen doorkruiste. In Noorwegen
besloot ze te overwinteren, waar ze na enkele maanden met een
gebroken vleugel gevonden werd in de buurt van enkele windturbines.
De vogel werd unaniem door de verschillende betrokken zeldzaamhedencommissies in categorie E geplaatst door de lange duur van gevangenschap en de ongewone verplaatsingen die de vogel maakte.

Monniksgier Aegypius monachus
25 mei, Oud-Turnhout, Landschap De Liereman (A), 1 ex.
29 mei, Koksijde (W), 1 ex.
Havikarend Aquila fasciata
ADDENDUM
7 april 2018, Frasnes-lez-Buissenal (H), 1 ex.
Arendbuizerd Buteo rufinus
31 oktober, Eke (O), 1 ex.
Bruine Klauwier Lanius cristatus
6 november, Heist, Kleiputten (W), 1 ex.
Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus
26 oktober, Zeebrugge, Achterhaven - Haagje Heist (W), 1 ex.
30 oktober, Heist, De Sashul (W), 1 ex.
Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus
30 maart, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. 2kj+
1 - 15 mei, Stekene, Stropersbos West (O), 1 ex.
8 juni, Wijgmaal, Wijgmaalbroek (VB), 1 ex.
Noordse Boszanger Phylloscopus borealis
25 augustus, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 ex.
Bosgors Emberiza rustica
17 oktober, Herstappe (L), 1 ex.

5. Niet-aanvaarde gevallen
Dwerggans Anser erythropus
19 januari, Schulen, Schulensbroek - Buitenbekken West (L), 1 ex.
Alpengierzwaluw Tachymarptis melba
25 april, Oud-Heverlee (VB), 1 ex.
27 april, Oostende (W), 1 ex.

k Witstuitbarmsijs Acanthis hornemanni eerste kalenderjaar vrouwtje. 1/11/2018.
Heist (W) (Foto: Joachim Pintens)
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k Monniksgier Aegypius monachus vierde kalenderjaar vrouwtje. 08/05/2019. Heist-op-den-Berg (A) (Foto: Joachim Pintens)

Dankwoord
Het BRBC zou graag Natuurpunt Studie, Aves-Natagora en het Zwin
Natuur Park willen bedanken voor de uiteenlopende steun die ze
geboden hebben.
Verder een woord van dank aan alle fotografen die ons voorzagen
met prachtige foto’s van zeldzame vogels in dit rapport.
Tot slot willen we alle waarnemers bedanken voor het doorsturen
van hun waarnemingen van zeldzame vogels.

Contact BRBC
Website, invulformulieren en allerhande informatie:
http://www.belgianrbc.be/
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Samenvatting - Summary - Résumé
Dit rapport opgesteld door het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)
handelt over 102 gevallen (112 vogels) van 54 verschillende taxa die
zijn vastgesteld in België in 2019. Verder zijn ook enkele bijkomende
gevallen van voor 2019 toegevoegd. 74 van deze gevallen zijn aanvaard in categorie A, 1 in categorie C, 1 in categorie D en 7 in categorie E. 19 gevallen werden niet aanvaard. In 2019 werden 3 taxa toegevoegd aan de Belgische vogellijst (categorie A): Filipijnse Bruine
Klauwier Lanius cristatus lucionensis, Seebohms Tapuit Oenanthe
oenanthe seebohmi en Roodkeelnachtegaal Calliope calliope. Door
deze toevoegingen komt de officiële Belgische lijst op 455 soorten te staan, gebruik makende van de IOC taxonomie. Andere vermeldenswaardige gevallen betroffen 2 gevallen van Siberische
Sprinkhaanzanger Helopsaltes certhiola, waaronder de eerste veldwaarneming, het tweede geval van Roodoogvireo Vireo olivaceus,
het vierde geval van IJslandse Koperwiek Turdus iliacus coburni,
het vijfde geval van Izabeltapuit Oenanthe isabellina en het zesde
geval van Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus en van Daurische
/ Turkestaanse Klauwier Lanius isabellinus / phoenicuroides. Voor
Goudlijster Zoothera aurea en Bruine Lijster Turdus eunomus betrof
het het derde geval sinds 1950. Verder werd het eerste broedgeval
van Kleinst Waterhoen Zapornia pusilla voor Wallonië opgetekend.
2019 was het tweede beste jaar voor Ralreiger Ardeola ralloides. Tot
slot wordt Griel Burhinus oedicnemus vanaf 1 januari 2020 niet meer
beoordeeld door het BRBC.
Rare birds in Belgium in 2019, report of the Belgian Rare Birds
Committee (BRBC)
This report by the Belgian Rare Birds Committee (BRBC) concerns a total
of 102 records (112 birds) of 54 (sub)species and species pairs which
have been reported in Belgium in 2019. Some additional records from
previous years have also been included. 74 records have been accepted
into category A, 1 into category C, 1 into category D, 7 into category E
and 19 records have been rejected. In 2019, 3 new taxa were added to
the Belgian list (category A): Philippine Brown Shrike Lanius cristatus
lucionensis, Seebohm’s Northern Wheatear Oenanthe oenanthe seebohmi and Siberian Rubythroat Calliope calliope. With these changes,
the Belgian list stands at 455 species following the IOC World Bird List
taxonomy. Also remarkable in 2019 were the two records of a Pallas’s

Grasshopper Warbler Helopsaltes certhiola, one of which being
the first field record ever of this species, the second record of a RedEyed Vireo Vireo olivaceus, the third record since 1950 of a White’s
Thrush Zoothera aurea and of a Dusky Thrush Turdus eunomus,
the fourth record of an Icelandic Redwing Turdus iliacus coburni, the
fifth record of Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina and the sixth
record of Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus and of Red-tailed
/ Isabelline Shrike Lanius phoenicuroides / isabellinus. A pair of
Baillon’s Crake Zapornia pusilla has been breeding for the first time in
Wallonia. 2019 was the second best year for Squacco Heron Ardeola
ralloides. Moreover, European Stone-curlew Burhinus oedicnemus is
removed from the homologation list from 2020 onwards.
Oiseaux rares en Belgique en 2019, rapport de la Belgian Rare Birds
Committee (BRBC)
Ce rapport de la BRBC (Belgian Rare Bird Committee) traite 102 cas (112
oiseaux) de 54 taxons différents, observés en Belgique en 2019. Il y a
également quelques cas supplémentaires datant d’avant 2019; 74 de
ces cas ont été acceptés en catégorie A, 1 en catégorie C, 1 en catégorie
D et 7 en catégorie E. En 2019, 3 taxons ont été ajoutés à la liste; 19 cas
n’ont pas été acceptés. En 2018, 3 espèces ont été ajoutées à la liste belge
(catégorie A), à savoir la Pie-grièche brune (des Philippines) Lanius cristatus lucionensis, le Traquet de Seebohm Oenanthe oenanthe seebohmi et le Rossignol calliope Calliope calliope. Ces ajouts portent la liste
officielle belge à 455 espèces, en utilisant la taxonomie du CIO. D’autres
cas qui méritent d’être mentionnés sont ceux de 2 cas de Locustelle de
Pallas Helopsaltes certhiola, dont la première observation réalisée sur
le terrain, le deuxième cas de Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus,
le quatrième cas de Grive mauvis (d’Islande) Turdus iliacus coburni, le
cinquième cas de Traquet isabelle Oenanthe isabellina, le sixième de
Cormoran pygmée Microcarbo pygmaeus et de Pie-grièche isabelle
Lanius isabellinus / phoenicuroides. De la Grive dorée Zoothera
aurea et de la Grive à ailes rousses Turdus eunomus le troisième cas
a été noté depuis 1950. En Wallonie on a enregistré le premier cas de
nidification de la Marouette de Baillon Zapornia pusilla. 2019 a été la
deuxième meilleure année pour le Crabier chevelu Ardeola ralloides.
Finalement, l’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus ne figure plus sur
la liste des espèces à homologuer par le BRBC depuis le 1erjanvier 2020.

