
Augustus en september zijn een zeer goede periode voor het 
observeren van roofvogels en steltlopers op trek.
Heel vaak betreft het broedvogels uit het hoge Noorden, 
die langs West-Europa doortrekken naar hun overwinterings- 
gebieden die soms ver in Afrika gelegen zijn. Voor onze 
streken noemt men ze dan ook "doortrekkers".
Gedurende de geleide wandeling van 21 augustus 11. zagen 
we niet minder dan 5 bruine kiekendieven en op 24 augus
tus zelfs 7 torenvalken. Deze twee soorten roofvogels 
kan men trouwens dagelijks observeren in en bij het re
servaat. Ook de blauwe kiekendief, de buizerd, de wes- 
pendief en de boomvalk zijn trouwens helemaal geen zeld
zaamheden in deze periode van het jaar.
Op 27 juli was er bijzonder veel trek van steltlopers.
We noteerde ongeveer 800 tureluurs, een zestigtal groen- 
pootruiters en 15 zwarte ruiters. Op 3 augustus was er 
ook één exemplaar poelruiter in het Zwin.
Van 27 tot' 31 juli observeerden we een blonde ruiter.
Dit betreft een Noord-Amerikaanse broedvogel die uitzon
derlijk in West-Europa wordt waargenomen. Dit betreft 
de tweede waarneming voor ons land.
Bijna dagelijks ziet men in het schorregebied ook krom- 
bekstrandlopers. Dit is een kleine steltloper die soms 
buitengewone trek-verplaatsingen onderneemt. Ze broeden 
in het uiterste N. en N.O. van Siberië, vanaf de Jenis
sei (82° O) tot aan de Kolymarivier (164* O). Ze brengen 
de winter door tot in Zuid-Afrika ; soms trekken ze door 
naar N. of Z.Amerika. Vijftien dagen nadat we een exem
plaar nabij het Zwin geringd hadden werd hij terugge
vangen op het eiland Barbados (voor de kust van Vene
zuela - Midden-Amerika).
Eveneens in deze periode ziet men omzeggens dagelijks 
lepelaars in het reservaat. Op 21 augustus waren er 
zelfs 24 exemplaren. Dit zijn grote witte steltlopers, 
waarvan Nederland de meest noordelijke broedplaatsen 
van Europa heeft : Texel, Terschelling, Oostvaarders- 
plassen, het Naardermeer en het Zwanewater. Deze vogels 
hebben hun overwinteringsplaatsen van Noord-Afrika tot 
Mauretanië. Schorregebieden zijn hun geliefkoosd bio
toop. Met hun lepelvormige snavel maaien ze uit de 
slikken en ondiepe plassen allerlei kleine slakjes, 
wormpjes, visjes enz.op.
Op de yisrijke vijvers tussen de dijk van het vogelpark 
en de duinen zijn er steeds fuutachtigen aanwezig, vooral 
de gewone fuut en de dodaars ; sedert 21 augustusechter 
ook twee geoorde futen.

De Conservator,
Guido Burggraeve*


