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NIEUWS VAN HET ZWIN : 2?/9/1976. 
NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

1. September en oktober zijn zowat de topmaanden voor 
het observeren van de herfsttrek bij zangvogels. 
Heel wat soorten trekken 1s nachts en blijven over
dag ergens pleisteren om voedsel te zoeken. De rijpe 
bessen van de vlier en van de duindoorn, in onze 
duinen zeer algemeen voorkomend, vormen zowat het 
hoofdvoedsel voor_, deze vo-geltjes. _Momenteel ziet 
men daar heel wat grasmussen (4 soorten), lijsters 
(5 soorten), de vrij zeldzame bonte vliégenvanger 
(Ficedula hypoleuca) en vele anderen. 
In het schorregebied van het Zwin zien we honderden 
kneutjes (Carduelis cannabina), die zich voeden met 
de zaadjes van lamsoor (Limonium vulgare). In ok
tober komen daar nog heel wat fraters, sneeuw- en 
ijsgorzen en strandleeuweriken bij. 
Onlangs werden in het Zwin twee vrij zeldzame soorten 
waargenomen : - een sperwergrasmus (Sylvia nisoria) 

op 6 september ; 
- een roodkopklaUWi$r (Lanius senator) 

verbleef hier van 30 augustus tot 
__ 5 !_leptember ; dii;js slechts de derde .. 
waarneming voor het Zwin. 

2. Ook voor steltlopertrek is het een zeer interessante 
periode. De laatste springvloeden brachten veel 
water in het schorregebied van het Zwin. In het 
reservaat kan men momenteel dan ook honderden strand
lopers (bonte, kanoeten, krombekken en kleine) 
waarnemen, evenals heel wat plevieren en ruiters. 
In deze periode komen steeds meer wulpen (Numenius 
arquata) naar _het Zwin (die hier trouwens zullen 
overwinteren). Hun melancholieke roep past goed 
bij de herfstkleuren in het reservaat. Vooral de 
roodwordende zeekraal en klein schorrekruid zijn 
nu bijzonder mooi. 
Op 13 september werden door heel wat ornithologen 
niet minder dan 58 lepQlaars waargenomen in het Zwin. 

3. Bij herfststormen, met hevige NVi-wind, is er steeds 
een grote kans om speeifieke<zeevogels te observeren. 
In september werden volgende soorten gezien voor en 
in het reservaat : 37 jagers (de 4 hier voorkomende 
soorten), 4 Jan van Genten (Sula bassana), een vaal 
stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa), 2 grauwe 
franjepoten (Phalaropus lobatus) en 8 Noordse pijl
stormvogels (Puffinus puffinus). Deze laatste soort 
broedt op de rotskusten van Engeland en Schotland en 
brengt de winter door in volle oceaan voor de kusten 
van Argentinië. 
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