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NIEUWS VAN HEr ZWIN : l3 oktober 1989. 

1. In de loop van september, een maand met zeer mooi weer en dus ook 
veel thermiek, observeerden we geregeld tot veertig ooievaars zwevend 
boven de Zwinschorre. Waarschijnlijk waren daar veelal ook wilde 
vogels bij. 
Vanaf half september voegden zich twaalf vreemde ooievaars bij onze 
standvogelpopulatie in het reservaat en ook in het vogelpark. Met be
hulp.van een telescoop konden we én het ringnummer én het land van 
herkomst van acht van deze vogels ontcijferen. Er waren twee vogels 
bij die in Nederland geringd_.werden en zes uit Fr~ijk.'IWee exempla
ren droegen een ring met vermelding : Stasbourg en een nummer. Deze 
waren dus waarschijnlijk uit de Elzas afkomstig, waar eveneens herin
plantingspogingen plaats vinden zoals in het Zwin. 

2. In de schorre wordt de. obione steeds meer de allesoverheersende plante
soort. Dit is te wijten aan de verzanding. In deze periode vàn het 
.jaar kUnnen we bij deze obienevelden meerdere honderden oeverpiepers 
aantreffen. Deze insecteneter (die zich eveneens voedt met de zaadjes 
van deze schorreplant l broedt op de rotskusten van Scandinavië en 
overWintert bij voorkeur in sChorregebieden. . = 

3. De uiterst goede zomer, gevolgd door herfstweer met zeer gunstige meteo
rologische omstandigheden ·was gunstig voor uitzonderlijke trek van 
echte dwaalgasten die normaal een oostelijker trekroute volgen. 
De medewerkers van.het Biologisch Station Het Zwin ringden sinds 
half augustus meer dan 19.000 vogels • Daarbij waren enkele uiterst 
zeldzame dwaalgasten : 
2 Raddes boszanger ( Phylloscopus scharzi:.) : derde en vierde waarneming 

voor België ; 
2 Noordse nachtegalen ( Luscinia luscinia) : derde en vierde waarneming 

voor ons land ; 
1 Kleine spotvogel ( Hypolais caligata) : tweede waarneming voor België 
2 Veldrietzangers (Acrocephalus agricola) : tweede en derde waarneming 

voor ons land ; 
1 Siberische snor (Locustella certhiola) : eerste waarneming voor België 

en wellicht ook voor West-Europa ; 
4 Sperwergrasmussen.(Sylvia nisoria). 

4. Enkele recente zeldzame waarnemingen : 
een Kleine zilverreiger verbleef hier tot 2 oktober 
een Grote burgemeester op 7 september ; 
een Roodpootvalk van 10 tot 18 september ; 
een Slechtvalk sedert 21 september. 

5. Sedert half september is er een spectaculaire invasie van Goudhaantjes. 
Dit is het kleinste vogeltje van Europa. De populatie die in ons land 
broedt is waarschijnlijk standvogel. Sommi'ile -jaren echter is er belang
rijke doortrek vanuit N.O.Europa. Deze vogels blijven dan hier over
winteren. Er bestaan meldingen uit Finland en Polen. 
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