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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

NIEUWS VAN HET ZWIN : 10 october 1998. 

1. De maanden augustus en september zijn bijzonder gunstig 
geweest voor het observeren van eerder zeldzame vogels 
- Elk jaar worden meer Lepelaars waargenomen en dit in steeds 
grotere aantallen. Begin september waren er zelfs meer dan 
40 exemplaren in het reservaat. Deze vogels zijn hier enkel 
op doortrek : ze broeden in het noorden van Nederland (de 
Waddeneilanden) en gaan overwinteren tot in Mauretanië: 
- Op 4 october waren er 25 Kleine zilverreigers 1 

- In de Zwinstreek kan men nog steeds drie zeldzame 
Koereigers observeren. Van deze kleine witte reiger noteerden 
we dit jaar een tweede (helaas mislukt) broedgeval voor 
ons land : 
- Van 13 tot 15 september observeerden we drie Reuzensterns 
in het reservaat. Dit is een uitermate grote sternensoort, 
zo groot als een Zilvermeeuw. Zijn lange snavel is 
koraa.lrood. Alhoewel hij reeds vanaf Zweden en Finla-rut. -bro.,.4t 
is hij bij ons een dwaalgast. Om zijn overwinteringsgebieden 
in Afrika te bereiken trekt hij door Centraal-Europa; 
- 25 Noordse sterns op 15 september ; 
- E&n Slechtvalk sedert 16 september ; 
- E&n Breedbekstrandloper op 17 september 
- Eén Duinpieper op 20 september ; 
- Eén Grote gele kwikstaart sedert 1 october 
- Eeri IJsvogel sed•rt 1 october ; 
- Een mannetje Grauwe kiekendief op 23 september 
- 56 Kleine strandlopers op 4 october ; 
- 130 Groenpootruiters en 12 Zwarte ruiters op 28 september; 
- Op 8 en 9 october zaten er in de duinbosjes bij het 
vogelpark opvallend veel Goudhaantjes en Vuurgoudhaantjes 
(dit zijn de kleinste Europese vogels). In hun gezelschap 
observeerden we de zeldzame Bladkoning. 

2. Sedert half september verblijven in het vogelpark 4 
vreemde Ooievaars. Men kan ze gemakkelijk herkennen daar 
ze boven het loopbeen zijn geringd ; onze vogels zijn onder 
het loopbeen geringd. Met behulp van een telescoop konden 
we enkele ringen aflezen. Er zijn twee Nederlandse vogels 
bij en een derde komt uit het reservaat van Marquantarre 
(Baai ·van de Somme - Frankrijk). 

3. In deze periode van het jaar ziet men in het Zwin grote 
groepen Kneutjes in de uitgebloeide Lamsoorvelden. Ze doen 
er zich te goed aan de zaadjes van deze mooie "zwinneblomme". 
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