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1. Tengevolge van het samenvallen van noordweststormen 
met springvloed werd de Zwinschorre enkele keren bijna 
helemaal overstroomd. 
De overstroomde vlakte in volle trekperiode oefent een 
drote aantrekkingskracht uit op heel wat vogels. Zo ver
blijven er momenteel zo'n 2.500 eenden. Er zijn een tiental 
soorten : wilde eenden, wintertalingen, smienten, pijl
staarten, slobeenden, bergeenden, kuif- en tafeleenden, 
brilduikers en soms ook één of andere soort zaagbek. 
Sinds eind september reeds .verblijft hier eveneens een 
grote jager. Deze grote roofmeeuw overwintert normaal in 
volle zee en komt, buiten de broedperiode, slechts uitzon
derlijk aan land. 

2. Momenteel verblijven in het reserva•t enkele tientallen 
aalscholvers en futen. 
Het Zwin Îs één van de zeldzame plaatsen in ons land waar 
geregeld alle Europese futensodrten waargenomen worden. 
De fuut en de "dodaars zijn vasti3 wfntergastèn vanaf begin 
september verblijft ~ier een geoorde fuut (op 13 oktober 
waren er Ulfs 3 ex.) ; momenteel zit er een roodhalsfuut 
en 1 s winters zien we geregeld ook de kuifduiker. 

3. O~tober is zowat de beste periode van het jaar voor 
het observeren van,soms spectaculaire, zangvogeltrek. 
Bij ideale weersomstandigheden .ziet men soms, vooral in 
de vroege voormiddag, duizenden spreeuwen, vinken en kneu
tjes, honderden piepers, leeuweriken e.a. voorbijtrekken 
langsheen de duingordel, 
Boven zee zie je vaak spectaculaire trek van sterns, 
meeuwen, steltlopers en eenden. 

~~-~n~~1~-!~1Q!~m~-~~~~n~m!ns~n_! 
een orfeusspotvogel op 15 augustus 11.; 
een Noordse stormvogel op 3 september 11.; 
een kwartelkoning op 14 september 11.; 

- we ringden een bruine boszanger (Phylloscopus fuscatus) 
op 21 september. Deze dwaalgast uit Siberië werd voorheen 
slechts een tiental keer waargenomen in ons land 

drie bosruiters op 10 oktober. Dit betreft een late waar
neming. 
- drie grote gele kwikstaarten op 10 oktober. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 
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