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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

=================== 
1., De m.aanèl. augustus is elk j a2é-r opnieuw het begin vt::m cl.e trek 

voor heel wat insectenetenc'ce zaJ1gvogel t j,es. Het zijn hoof\1-
;.;;akelijk nachttrekkers él.ie zich él.an overdag bekommeren met 
voeél.selzoeken. I'Iomen·i:;eel doen ze zioh te goed aan de rijk 
gevulde tai'el c1ie de rijpe bessen van à.e vlier - die in 
onz.e duinbo:cJjer> zeer talrijk voorkomen - hen verschaf!l;:i;m. 
In de tweede helft van de maand. werden reeéls heel wat derce
iijke zangvogeltjes geringd : meestal zvJartkopgrasnlussen ._~ 
(Sylvi<::i, atricapilla) en tuinfluiters (Sylvia borin), doch 
eveneens- de zeldz~amere bonte vliegenvanger (I•'icec1ula h;ypolet:tcg) 
en zelfs e_en daalgast uit Oost-Europa : ëte sperwerg·rasn:tus 
( Sylvia :nisoris,) ; van deze soor-t weró .. en in ons lanc1 rn.inëter 
dan 10 exenr_pl;ou·en geringd tot op hecl.en. 
O;vallend is ook het feit da'c l)ractisch alle gierzwaluwen 
(Apus apus) reeds weggetrokken zijn., . 

lfok dé treK ·i.n;;.;n stel t'lope:rt jes is· belan:gri j-k--·-:1:-H deze pe·rioêl.e~·-
Sedert twee weken verblijven :j.n het reserv,,.at twee juveniele 
lelJelaars ( J?latalea leucorodia) o Vle noteerden verder heel 
W:?"t. trek van keml(hs"nen (Philom~;chus !P~L"l'léQ~), rosse grv.tto .'ril 
(.iümosa lapponlca;, tureluurs ('l'rlnga. ·cots"nus, groenpootru:L
te:rs (::er inga nebularia) , oeverlopers ( Tri11ga h~rpoleucos) 
en bontbekplevieren ( Charadrius hiaticllla). 

3 0 ~n augustus en no.çr meer in s~ptember korr1en er heeJ_ wat wullJen 
(Numenius arquata) l:k.ar ons reserváat. l:ïun rnehü:wholieke 
roep pa,st bi;lzonder goed bij de mooie nazomerkleuren van het 
schorregebied. Die kleuren worden geéJ.omi11eerél door (Je brui.ne 
afgestorven hooféljes van het l8"msoor (zwinneblouunen), él.och 
vooral door· ëte mooie rode kleur vas.:;. de stengels VGJ.l klein 
schorrei{ruid en zeekraalo 

ft., In serJtember word.t él.e trek uiterst bele.ngrijk. Heel wat kleine 
s·i;el tlopertj es zulJ.en kunnen waargenomen word. en in de ond:Lepe ' 
1JlaHsen in het reservaat ; eenden en talingen zullen onge.t~;vij:t'E 
~talrijk)~' voorkomen e,l,s het Zwin overstroomd zal worden door 
c1e zee na de zeer hoge springvloed van 8 september. 
De grauwe ganzen (ongeveer 600 exepplaren) kunnen overal in 
de omgeving vvaargenomen worüen en komen in het reservaat over
nachten. 


