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1* De octoberraaand (en in mindere mate ook wel november) is 
de beste periode voor het observeren van zangvogeltrek.
Vooral *s voorsiiddags zien we soms duizenden spreeuwen, 
vinkeni honderden piepers en leeuweriken ? tientallen 
sijsjes en mezen langs de duinen voorbijtrekken. Het is 
namelijk zo dat de kuststrook een zeer belangrijke trekweg 
van vele soorten vogels is.
Boven zee zien we soms'honderden meeuwen (een zevental soorten) 
doortrekken.
Bij stormweer trekken zeldzame zeebâgels 'soms dichter langsheen 
de kust. Zo werden op 3s 4 en SO october (telkens bij fameus 
stormweer) in totaal 52 jagers (3 soorten), 12 vale -stormvogelt je 
1 stormvogeltje en 19 jan van genten^eöbserveerd,. Een buiten
kans voor ornithologen.

2. lïu reeds zijn er in het reservaat soms 2 tot 3.000 eenden 
aanwezig : wilde eenden, wintertalingen, slobeenden, pijlstaarten 
bergeenden en smienten. In de loop van de maand november 
suilen er zeker nog veel meer eenden (vooral smienten) uit 
noordelijken streken komen om hier eventueel te overwinteren.

3, Op de eerste vijver in het reservaat vertoeven nu reeds een 
tweetal weken 2 roodhalsfuten. . Het betreft een zeldzame futen
soort .die vooral in Finland een zeer algemene broedvegel is.

'4. Boor het Biologisch station "Het ¿win" werden in september 
. ...jaügevesr 1, 800 vogelg«-geringd. - Ook in october ringden -m 

meer dan 1,000 vogels.
Interessante terugmeldingen : we vingen een smeèlekenvalk 
die in Noorwegen gerin; d was, evenals een Deens roodborstje, 
ïwee stimpaeeuwen die we in januari ringden werden ons terug
gemeld uit Duitsland en Finland.

5. Elke ,donderdag- en■zondagvoormiddag (van. 10 tot 12) is er een 
¿geleid bezoek aan het reservaat onder leiding van 'de Conservator, 
het is' een enige gelegenheid óm vogels en typische zoutminnen-de

: • planton te leren kennen. De bijdrage die gevraagd•wordt 
;.(2,0 ifr,. per. persoon) voor een dergelijk geleid bezoek wordt 
integraal aan het Wereld Natuurfonds gestort,

6.* Op maan-, donder-, vrij-, zater- en zondag (tussen 14 en 15 u) 
kan men kontakt opnemen met de Conservator op zij# bureel.
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