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NIEUWS VAN HET ZWIN : 10 OKTOBER 1985. 

1. Eind september kwamen twee vreemde ooievaars de standvogel
populatie in het vogelpark van het Zwin verv~gen. 
Met de kijker konden we de ringen van de vogels ontcijferen 
(land van herkomst en het nUIMler). Het betreft twee in 
Nederland geringde vogels. Eén exemplaar werd in Schoonre
woerd geringd en betreft één der laatste wilde ooievaars uit 
Nederland waar nu nog maar twee wilde broedparen voorkomen. 
Voor 1940 waren er nog meer dan 300. Het is de vierde opeen
volgende winterperiode dat deze ooievaar hier (waarschijnlijk) 
zal overwinteren. 

2. De meeste steltlopers hebben geen activiteitsritme dat be-
paald wordt deor de dag en de nacht maar wel door de getijden. 
Meestal zijn dat trouwens ook soorten die men vooral in schorre
gebieden zoals het Zwin aantreft. Ze zijn dus actief (voedsel
zoekend) bij eb en slapen als het vloed is. Hun nachtelijke 
activiteit is mogelijk doordat ze in de snavel tastzenuwen heb
ben, waarmee ze de prooi in het slik kunnen voelen. Bij de kluut, 
de strandlopers en de grutto's zijn deze tastzenuwen zeer sterk 
ontwikkeld, 

,_ Anderen soorten zoals de steenlopers en ook de,paar.se strand
lopers fourageren vooral op de golfbrekers en dat steeds als 
het eb is. Bij vloed hebben ze overtijingsplaatsen op de 
eilandjes vooraan in het Zwin. Op 3 oktober noteerden we 
bij vloed aldus 185 steenlopers en 18 paarse strandlopers. 
Heel vaak zijn steltlopers fenomenale trekvogels : de 21 krom
bekstrandlopers, 15 kanoeten en 32 rosse grutto's die we op 
27 september laatstleden in het reservaat observeerden zijn 
vogels die in Siberië broeden. 

3. Bij de zeearm, waar de obiene of zoutmelde de dominerende 
plant is, treft men in deze periode soms honderden oever
piepers aan. Dit zijn kleine insecteneters (die zich ook 
met de zaadjes van voornoemde plant voeden) die broeden op 
de rotskusten van Scandinavië en die de winter doorbrengen 
in schorregebieden. 

4. Enkele zeldzame waarnemingen : 
- van 8 tot 14 september werd in een kreek je in de polders 
rond het Zwin een grote franjepoot waargenomen. Dit is een 
nooddamerikaanse steltloper die slechts uitzonderlijk tot 
in West-Europa wordt waargenomen. Dit betrof de negende be
kende observatie voor ons land. 
- de twee kleine zilverreigers die hier overzomerden bleven 
vrij lang ; de laatste werd nog op 22 september waargenomen •. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


