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. 1 novemb'er 1970. 

1. De octobermaand (en in . mindere mate ook wel november) is 
de beste.: peti.ode voor .het observeren· van zangvog-el trek. 
Vooral · ·~>v'qormiddags ' zien we soms dtdienden spreeuwen, 
vinken; h()nd~rden pie:p~rs en leeuvveriH.;~n ; ,tientallen 
sijsjes en m~zen langs .de duinen voorbijtrekken. .Het is 
namelijk zo · 4at de kustf:!trook een zeer -' ·b.elangrijke trekweg · · 

·. van vele ·so(a;ten vogels is. · . . . . · 
1:1oven zee zien ·we soms·honderden · meeuw~n {een z'evental soorten) 
doortrekken. · · ·· . 
Bif stormweer trekken ~eldzame zeevê.gel-~ ·· soms .. dicht.er langsheen 
de kust,. Zo werden op 3, 4 en 20 octol)e;r (telkens bij fàmeus . 
storm~vee·r) in totaal 5% jagers (3 soorten),·. 12 vale ·.Stormvogel tjeE 
1 stormvogeltje en. 19 j &;.n van gente~eöbserveerd •. · · Een buiten
kans voor ornithologen. 

2. firu reeds z:ï_jn er in het res ervaa't soms 2 tot 3 .:ooo eenden 
aanwe·zig : wilde eenden, win'tertaline;en 1 .slobe.enden; pijlstaarten, 
bergeenden en smienten. In de loop van de maand 31-ovember 
zullen er zeker nog veel meer eenden (vooral smienten) uit 
noo;r:.delijker streken komen om hier eventuëel te · overwinteren. 

. :.· . 

J. Op (i~ · eer.ste vijver in het reserva.q.t verto.even nu reeds. een 
tweetal weken 2 roodha.1sfuten. Het betreft een eeldzame futen

... soort':. die vooral in· Finland een ze er algemerie tJróedv.og.el is.· 
. . 

4. Door .het: Biologisch station t•H~~t Zwin" werden iri ~eptember 
.,.:..ong,eve.:;er L 800 vogels .,...geringd. · Ook ir~ oc·tober ri-r.tgden ~~re 
meer dan 1.000 vogels . · 

· Int eressante terugm.eld~ngen : \ye· vingen een ·Smeèlekenvalk 
die iri Noorwegen gerin1 d was, evenals een Deens roodborstje. 
Twee .s t .Drmmeeuwen die we in j anuari ringden· werden ons terug
gemeld U ·i t Duitsland en },inla.nd • 

. 5. E:lkE; ·~,·cl9i?ierc;l~ag- en . zonda.gv,o ormiddag (van. lü tot 12) . is er een 
, ·. ge_lf3.icl/ be·zoe.:k aan het ,resepvaa.t onder 1f?idin.g van 'Çle Conservator . 

. -. :, · ·"_.he:~ . ~s; ' ~·~ri ' en;ige gelêger~ëid om vogéls en t ypische zoutminnend e 

·:;<(·'·'.:·,,:· f~·~;;~ -~·:r l.~~~~o~~)n:~~r · ~:n b~;;~:f~j~i=e~=r~···~~~o~~r;~rdt 
.,, iittég;r;aäla:an -het W.ereld 1\fàtuurfónds gestort • 

. . 

... ·,·>.: ··6. Op maan~, .. dop;der-, vrij-, ·. zat~r- en zo:n,dag (tussen 14 en 15 u) 
:. kan men_ kontakt opnèmen :ne:t de Conservator op zij1J, bureel. 

· Natuurreservaat Het Zwin, 

De Conservator , 

·Guido J3urggr ;;:..eve. 
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