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NIEUWS VAN HET zwnr : 16 november 1981. 

l. Vooral in de vloedmerken kan men in het reservaat zowat 
overal veel vinken, kepen, groenlingen, grauwe - en ijs
gorzen aantreffen. Aan de voet van de duinen zitten 
momenteel vrij veel sneeuwgorzen en ook strandleeuweri
ken; begin november waren er respektievelijk 21 en 14. 
In de sohorrebegroeiing, vooral waar lamsoor dominant is, 
zien we grote groepen fratertjes die zich met de zaadjes 
van deze "zwinneblomme" voeden. Pl'aktisch al deze soorten 
komen ~it het hoge ~oorden. Langsheen de vele kreekjes 
zien we talloze oeverpiepers. Dit zijn broedvogels · 
· .. 1op de falaisen u i t Noorwegen en Zweden. 

2. Het is nu reeds het negende jaar dat de kleine zwanen 
in het Zwin of de omgeving zullen komen overwinteren. 
De eerste vogels kwamen ter~g op 4 november ; op 7 novem
ber waren er reeds 21. Deze zwanensoort broedt in 
Siberië. 

3. Door het uitzonderlijk zachte weer dat we in september 
en oktober kenden noteerden we een duidelijke vertraging 
bij de vogeltrek. Zo za§en we de eerste bonte kraaien 
slechts. op 23 oktober. De.ze onder:;;oort van onze zwarte 
kraai, die vooral in Scandinavië broedt, overwintert in
groot aantal in onze polders, langs het strand en ook 
in de schorre. Vlakbij het reservaat is een slaapplaats 
van een 300-tal vogels. 

4. De eerste smellekenvalken (die eveneens in het hoge 
Noorden broeden) noteerden we op 7 september ; momenteel 
verblijven er een vijftal in de Zwinstr·eek. Verder zien 
we geregeld tot .een tiental sperwers, een havik, drie 
blauwe kiekendieven, twee buizerden en heel wat toren
valken. 

5. De drie kleine zilverreigers die hier overzomerden bleven 
in het Zwin tot 20 september ; 2 ex. tot 27 september en 
het laatste exemplaar tot 18 oktober. 
Op 15 november zagen we nog een late lepelaar. 
Acht aalscholvers zullen hier waarschijnlijk overwinteren. 

6. Enkele zeldzame waarnemingen : 
op 5 november ringden we een Pallas boszanger (Phyllos
copus proregulus) ; dit betreft de vierde waarneming 
voor ons land en de derde voor ons reservaat. Dit 
kleine vogeltje broedt eveneens in Siberië; 
2 roodhalsfuten van 13 tot 28 november ; 

-een witoogeend·op 22 oktober; 
- een grote burgemeester op 1 oktober. 

De Conservator, 

G. Burggraeve. 


