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NIEUWS VM' HET _z;TfiT : 26 ogt_qber 1983. 

De nazomer en het begin van de Herfst boden ons de gelegen
heid heel wat zeldzame waarnemingen te verrichten in het Zwin: 
1. Sedert juni stellen we een spectaculaire invasie vast 

van kruisbekken. De trek van die soort is erg onregel
matig en vertoont steeds een invasioneel karakter. Ze 
h.or.1t voor na een erg goed geslaagde~,. broedperiode, ge
volgd door een periode van voedselschaarste in Noord
Europa. I:Ien ontmoet deze eigenaardige vogels vooral 
in sparre- en dennebossen waar ze met hun eigenaardig 
gebouwde sn4vel de zaadjes uit sparre-, denne- en ook 
wel lorkeäppels kunnen halen. 

2. Bij het felle stormweer van 12 september konden we 
andermaal heel wat open zeevogels observeren, die bij 
dergelijk weer dichter bij de kust .. 'gedreven worden: 
- 23 noordse en 1 Kuhls pijlstormvogel (van die laatste 

soort zijn er minder dan 'I 0 waarnemingen voor ons 
land ; 
3 vale stormvogeltjes en 3 noordse stormvogels ; 

- 13 jan van genten ; 
"- niet minder dan 40 jagers,: 15 kleine, l middelste, 

8 .grote, _l kleins te_ §n 1 5iii;x:(}mplaren die niet met 
zekerheid konden gedeterminE:lerd worden.- · - -· 

3. Een wilde ooievaar zal waarschijnlijk in het Zwin de 
winter doorbrengen in het gezelschap van onze eigen 
standvogelpopulatie. Het betreft één der weinige 
wilde exemplaren die nog broeden in Jllederland. r,1et 
detelèe0oop konden we het ringnummer aflezen. De 
vogel kan gemakkelijk herkend worden aan het feit dat 
hij boven het loopbeen geringd is ; onze vogels zijn 
onderaan het loopbeen geringd. 

4. Enkele roofvogelwaarnemingen : 
meerdere bruine en blauwe kiekendieven ; 

- een tiental torenvalken verblijven in het Zwin en 
de omliggende polders ; 
van 1 tot 6 october zagen we een roodpootvalk 

-een havik sedert 17 augustus 
- enkele smellekenvalken sinds 7 september 
- 2 visarenden op 2 september ; 
- een slechtvalk sinds 13 october. 

5. Enkele zeldzame vogels die onlangs in het reservaat of 
in de onmiddellijke omgeving werden gezien : 
- een waaierstaartrietzanger, een zwarte ooievaar en 

een poelsnip op 21 augustus ; 
- een lachstern op 8 september ; 
- 2 juveniele kuifaalscholvers op 19 september ; 
- een grauwe franjepoot van 2 tot 6 october. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 


