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NIEUWS VAN HET ZWIN : 25 augustus 1973. 
• ==============;==== 

1. De broedperiode kunnen we als afgesloten beschouwen. 
Zeven jonge ooievaars werden grootgebracht. Aldus kregen 
we de gelegenheid 4 jongen aan andere r~servaten in Oost
Vlaanderen en Limburg te schenken, tene:Lnde ook daar een 
herinplanting van deze soort te bevorderen. 
Dit jaar ringden we 96 grauwe ganzen. Er werden er geschon
ken aan reservaten in Frankrijk (Etang d'Amaury Arcachon), 
Nederland (Stellendam en Veerse :Meer in Zeeland~, Engela.r.td 
(Kent). 
In de ~rote meeuwenkooi (N° 8) broedde een kleine mantel
meeuw (Larus fuscus) met succes. 
In de reigerskooi broedden niet minder dan 6 paartjes kwak 
(Nycticorax nycticorax). Acht jongen werden grootgebracht. 

2. Op de golfbrekers heeft men de gelegenheid steenlopers (Aro
naria interpres) en paarse strandlopers (Calidris maritimi.t) 
te observeren. Bij vloed komen deze vogels uitrusten op de 
eilanden in het schorregebied van het Zwin. Ze hernemen 
hun activiteiten (voedselzoeken op de golfbrekers) als het 
weer eb wordt. 

3 .. Door de "Groupe Ornithologique d 'Hergnies" werd bij Valen
ciönnes een nieuw natuurreservaat opgericht "L'Etang d'A
maury". Dit reservaat staat onder bescherming van het 
natuurreservaat "Het Zwin", 

4. In do maanden augustus en september zijn er reeds zeer be
langrijke trekverplaatsingen van meeuwen, sterns en waad
vogels. Reeds-verscheidene malen observeerden we dwerg
meeuwen (Larus minutus), grote sterns (Sterna sandvicensis), 
kleine strandlopers (Calidris minuta) - 18 ex op 19/8, en 
krombekstrandlopers (C&lidris ferruguinea). Deze laatste 
soort is een fantastische trekvogel : broedvogel in Tajmir 
(Aziatisch Siberië), overwinteringsgebieden in Zuid-Afrika, 
soms zelfs in Zuid-Ao.erika • 

.·. De maand augustus kan beschouwd worden als het begin van de 
grote herfsttrek voor heel wat insectenetende zangvogeltjes. 
De oeeste soorten zijn nachttrekkers en zoeken wat voedsel 
overdag. De rijpe bessen van de hier zeer algemene vlier 
vormen een echte lekkernij voor volgende soorten vogels : 
lijsters, spreeuwen, raeerdere soorten grasmussen, fitissen, 
tjiftjafs, roodborstjes, vliegenvangers enz. 
Het is eveneens merkwaardig dat de meeste gierzwaluwen 
(Apus apus) ons tegen eind augustus reeds vcrlaten hebbcn. 
De zo soort brengt oveneens de winter door tot in Zuid-AfrikD .. 

De Conservator, 

Guido Burggraevo. 


