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De maand augustus is eik jaar opnieuw liet begin van de trek 
voor keel wat insectenetende zangvogeltjes. Het zijn Hoofd- : ' 
zakelijk nachttrekkers die ziek. dan overdag bekommeren met ; 
voedselzoeker.» Momenteel doen ze zich. te goed aan de rijk 
gevulde tafel die de rijpe bessen van de vlier - die in 
onze duinbos jes zeer talrijk voorkomen - hen verscïiafèess.
In de tweede helft van de maand werden reeds heel wat' derge
lijke zangvogeltjes geringd ; meestal zwartkopgr&smussen 
(Sylvia atricapilla) en tuinfluiters (Sylvia borin)f doch 
eveneens- de zeldzamere bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 
en zelfs een daalgast uit Oost-Europa i de sperwergrasmus 
(Sylvia, nisoria) ; van deze soort werden in ons land minder 
dan IO exemplaren geringd tot op heden.
Opvallend is ook het feit dat practisch alle 
(Apus apus) reeds weggetrokken zijn» -■Ier zwar uw en

trek."van stëltlopertjes i 
twee weken verblijven fn het reservaat

belangri jk- pe-moae,-ixi ae ze 
twee juveniele

We noteerden verder heel
Hok dè 
Sedert
lepelaars ( Platalea leucorodia). 
wat» trek van kemphanen (Philomachus pugnax), rosae grutto’ 
(limosa lapponica) j tureluurs (Tringa., totanus, groenpootrui 
ters (Tringa nebularia), oeverlopers (Tringa hypoleucos) 
en bontbekplevieren (Charadrius hiaticula)»
In augustus en nog meer in September komen war wux'pen.Ç,  er ne ei
(Numenius arquata,) naar ons reserv&at. Hun melancholieke 
roep past bijzonder goed bij de mooie nazomerkleuren van het

Die kleuren worden gedomineerd door de bruiner!

aïgesrorven nooxcljes 
vooral door de mooie rode 
schorrekruid en zeekraal.

van het lamsoor' (zwinneblommen), doch
kleur van de stengels ven klein

In september wordt de trek uiterst belangrijk» Heel wat kleine 
steltlopertj.es zullen kunnen waargenomen worden in de ondiepe ’ 
plassen in het reservaat ; e enden en talingen zullen onge-twi jfe 
talrijk?/ voorkomen ais het Zwin overstroomd zal worden dooi
de zee na de zeer hoge springvloed van 8 september.
De grauwe ganzen (ongeveer 6CG exemplaren) kunnen overal in
de omgeving 
nachten.

waargenomen worden en komen in het reservas,! over-
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