
NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 november 1978. 

1. In september en october werden in ons reservaat heel 
wat zeldzame waarnemingen verricht : 
- praktisch dagelijks werden lepelaars (Platalea leu
corodia) gezien : maximum 10 ex. van 25 augustus tot 
7 september ; nog steeds 2 ex. op 25 en 1 ex. op 
31 october ; 
- op 9 september werd een grauwe franjepoot (Phalaro
pus lobatus)gezien en op 21 october een rosse franje
poot (Phalaropus fulicarius) ; 
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- 25 morinelplevieren (Eudromias morinellus) op 
14 october ; 
- een slechtvalk (Falco peregrinus) op 7 october. 

2. Tien september was een buitengewone trekdag voor 
honderden sterns. We zagen vooral veel visdiefjes 
(Sterna hirundo) maar eveneens noordse (St, paradi
saea)., dwergsterns (St. albifrons), grote sterns 
(Sterna sandvicensis), zwarte sterns (Chlidonias 
niger) en 4 ex. van de ~eer zeldzame lachstern 
(Gelochelidon nilotica), 

3. Op 10 en 11 september •> zagen.~... we, bij een fel·,le 
West tot Noordwestenwind, meerdere noordse pijlstorm
vogels (Puffj.nus p. puffinus) ep één grauwe pijlst_~rm
vogel (Puffinus griseus). De eèrste soort broedt op 
rotskusten langs de Britse eilanden en overwintert in 
volle oceaan tot voor de kust van Argentinië ; de twee
de broedt in Australië. 

4. Er zijn ook heel wat zangvogels in het reservaat, Zowat 
overal, vooral dan in de vloedmerken, ziet men groep
jes vinken (Fringilla coelebs), ~epen (Fringilla monti
fringilla) ,sJ:U>.euw- (Plectrophenax nivalis) en ijsgorzen 
(Calcarius lapponicus) en strandleeuweriken (Eremophi
la alpestris). Op plaatsen waar veel lamsoor groeit 
ziet men momenteel erg veel kneutjes (Carduelis canna
bina) en fraters (Carduelis flavirostris) die zich 
voeden met de zaadjes van de "zwinneblomme". Langs 
de vele kreekjes ziet men ook erg veel oeverpiepers 
(Anthus spinoletta littoralis). 
Al deze soorten komen ui~ het hoge Noorden en brengen 
de winter door in ons schorregebied. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


