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1. Momenteel verblijven er meer dan 50 ooievaars in het Zwin. 

Sedert half october zijn er trouwens 4 wilde ooievaars zich 
bij onze standvogelpopulatie komen voegen. Met behulp van een 
telescoop korden we de ringnummers en het land waar ze geringd 
we·rden aflezen. Er zijn twee Nederlandse en 2 Franse exemplaren 
bij. Deze met de aanduiding "Strasbourg" werden waarschijnlijk 
in de Elzas geringd, waar men eveneens bezig is met herinplantings
pogingen, zoals deze reeds slaagden in het Zwin. 

2. De zachte augustusmaand, gevolgd dcol' gunstige meteorologische 
omstandigheden ir, de herfst hadden een uitzonder 1 ijke trek tot 
gevolg van kleine oostelijke insecteneters. 
De medewer!kers van ons Biologisch Station ringden meer dan 10.000 
vogels sinds augustus. Daar waren enkele heel zeldzame, zelfs 
dwaalgasten bij -
8 draaihalzen ; 
2 Blyth' s rietzangers 

vcor ons land ; 
het betreft een tweede en een derde waarnemir.g 

Z bfi~dkoninkjes ; · 
1 kleine vliegenvanger. 
3. Enkele waarnemingen van zeldzame vogels -
- Sinds 2C oktober- verblijft in het vogelpark een Baïkal taling -

dit is hoogstwaarschijnlijk een uit gevangenschap ontsnapte vogel 
- eer. koereiger ; derde waarneming voor ons land ; 
- een reedpootvalk op 29 september ; 
- een slecht ·valk sedert 15 octobE:r en een tweede exemplaar 

sedert .27 october ; 
- een roodhalsfuut sedert 25 october ; 
- 2 kleine alken op 20 october. 

4. In de Zwinschorre, vooral op deze plaatsen waar de gewone zoutmelde 
of obiene de dominante plant wordt, verblijven momenteel enkele 
honderden oeverpiepers. Deze insecteneter, die eveneens de zaadjes 
van obiene erg lust, broedt op de rotskusten van Scandinavië 
en O!lerwintert bij voorkeur in schorregebieden. 

5. Op 2.7 october observeerden we de eerste kleine zwanen in het 
Zwin. Deze soort broedt in het uiterste noordoosten val!l Europa doch 
vooral in Siberië. 
Sinds een 15-tal jaren overwinteren ze elk jaar in het Zwin en/of 
de omliggende polders. 

De Ccnservator, 

Guido Burggraeve. 
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