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Op één dag twee unieke vogelsoorten
waargenomen en geringd in het Zwin Natuur
Park
Maandagochtend zijn in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist twee zeldzame vogelsoorten
geringd: een roodkeelnachtegaal en een witkeelgors. Het gaat om unieke vogels, want
beide soorten werden nog maar één keer eerder waargenomen in België.
Waarnemingen
Om tien uur werd de roodkeelnachtegaal aangetroffen en geringd. In december 2019 werd
al eens een roodkeelnachtegaal waargenomen in Wallonië, maar die werd dood gevonden,
gevangen door een kat. Het is dus de eerste keer dat een levend exemplaar wordt
waargenomen in België.
Rond half twaalf wachtte de vogelringers een nieuwe verrassing, want er hing een
witkeelgors in de netten. Ook deze soort kon nog maar één keer geobserveerd worden in
België. Zelfs voor een internationale luchthaven voor trekvogels als het Zwin Natuur Park, is
het ringen van deze twee zeer zeldzame vogels hoogst uitzonderlijk.
Dwaalgast
De roodkeelnachtegaal is een zangvogel die broedt in Siberië en overwintert in ZuidoostAzië. In Europa is het een extreem zeldzame dwaalgast. De witkeelgors komt van de andere
kant gevlogen. Zijn verspreidingsgebied is namelijk Noord-Amerika.
Om alle vogelliefhebbers te laten meegenieten van deze hoogst uitzonderlijke vangst gaat
Het Zwin Natuur Park maandag en dinsdag uitzonderlijk open om vogelkijkers de kans te
geven deze vogel in de natuur te komen bewonderen.
Ringen
Nog tot 8 november worden in het Zwin Natuur Park dagelijks vogels geringd in
samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Op die
manier kan er veel geleerd worden over de trektochten van vogels. In 2019 werden in
totaal ruim 6000 vogels geringd in de periode augustus-oktober. Dat aantal zal wellicht ook
dit jaar gehaald worden
[www.zwin.be]
Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor en natuur, milieu en landschap, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88
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voor andere vragen:
dienst communicatie, Sandro Delaere
sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84
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