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NIEUWS VAN HET ZWIN : 19 december 1975. 

1. Het samenvallen van noordwestelijke storm met spring
vloed veroorzaakte . enkele overstromingen in de zwin
vlakte. Dit feit, evenals de eerste koude hadden 
tot gevolg dat er heel wat eenden in het reservaat 
zijn komen pleisteren. Een telling, op 15 december; 
gaf volgende resultaten : 1.500 wilde eenden (Anas 
platyrhynchos), 650 smienten (Anas penelope), 680 
wintertalin >·en (Anas crecca), 75 slobeenden (Anas 
clypeata), 4 pijlstaarten (Anas acuta), 2 krakeenden 
(Anas strepera), 430 bergeenden (Ta~orna tadorna), 
24 kuifeenden (Aythya fuligula), 3 brilduikers (Buce
phala clangula), 1 ijseend (Clangula hyemalis), 1 
grote zaagbek (Mergus merganser) ; op de golfbrekers 
verbleven toen 18 eidereenden (Somateria mollissima). 

2. In de vloedmerken van de springvloeden kan men heel 
wat zangvogels-zaadeters observeren. Zo ondermeer 
vinken (Fringilla coelebs), kepen (Fringilla monti
fringiJ.la), grauwe gorzen (Emberiza calandra), sneeuw
gorzen (Plectrophenax nivalis), soms enkele ijsgor
zen (Calcarius lapponicus), veldleeuweriken (Alauda 
arvensis) en strandleeuweriken (Eremophila campestris). 
Elders, tussen het lamsoor treft men hele benden 
fratertjes (Cc..rduelis flavirostris) aan; hun hoofd
voedsel bestaat uit zaadjes van "zwinneblommen". 
Langs de vele grachtjes van het reservaat ziet men 
heel wat oeverpiepers (Anthus spinoletta littoralis), 
Praktisch al deze vogels komen uit het hoge Noorden 
om in .onze schorregebieden t.e overwinteren._ 

3. Andere soorten uit het hoge Noorden die in het Zwin 
de winter doorbrengen zijn zilverplevieren (Pluvialis 
squatarola) en kleine zwanen (Cygnus bewickii). Op 
27 november waren er reeds 31 zwanen ; deze vogels 
komen uit het uiterste Noorden van Siberië. 

4. Enkele recente zeldzame waarnemingen : 
- door een natuurvriend werd op 22 november een lJS
duiker (Gavia immer) binnengebracht. Niettegenstaan
de de goede zorgen van de bewaker kon de vogel niet 
overleven. Een zoveelste stookolieslachtoffer van 
de haven van Zeebrug,;e ! 
- op 24 november konden we een grote burgemeester 
(Larus hyperboreus) vangen die een gebroken vleugel 
had. De vogel geneest goed. 
- Sedert 9 november verblijft in het reservaat een 
wijfje ijseend. Van 11 tot 23 november verbleef hier 
zelfs een volwassen paartje. Dit betreft een vrij 
zeldzame soort die in het uiterste Noorden van Noor
wegen evenals in IJsland broedt. 

5. Gedurende de Kerstvacantie worden volgende geleide 
bezoeken geörganiseerd : op zondagen 28 december en 
4 januari en op vrijdagen 26 december en 2 januari, 
telkens om 10 u. 's morgens. Laarzen noodzakelijk ! 


