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NIEUWS VAN HET ZWIN : 20 december 1977. ======================================= 
1. Gedurende de Kerstvacantie worden 

geleide wandelingen georganiseerd 
25 december, 1 en 8 januari en op 
29 december en 5 januari telkens 
zen zijn noodzakelijk • 

in het Zwin vijf 
: op zondagen 
donderdagen 
om 10 uur, Laar-

2. Gedurende dit najaar werden uitzonderlijk veel rot
ganzen (Branta bernicla) waargenomen op trek. Het 
heogste aantal werd gezien op 16 november, namelijk 
365 ex. Dit is een ganzensoort die broedt op Spits
bergen. Deze populatie overwintert op de Wadden~ 
eilanden, in Zeeland en in Bretagne (vooral in de 
Golf van Morbihan). De soort komt bijna uitslui
tend in een bijzonder typisch milieu voor, namelijk 
slikken en schorren. 

3. De he~tstormen met krachtige NW-wind geven ons 
steeds de kans om zeldzame open zeevogels te ob
serveren. Op 1 en 2 october werden ondermeer 
waargenomen : 

- een dertigtal grauwe pijlstormvogels (Puffinus 
griseus). Deze soort treffen we in het Noorden 
van de Atlantische Oceaan aan gedurende de Antarc
tische winterperiode. De vogels die voor het Zwin 
waargenomen we_rden waren_ .dus op :t.?rldgt_:r;:SJk J;;t<;tar hun 
broedgebieden die gelegen zijn op de zuidelijke 
eilanden van Australië en op Nieuw-Zeeland; 

-vijf noordse pijlstormvogels (Puffinus puffinus); 
deze soort broedt onder andere in Engeland, Wales 
en Schotland op rotskusten en gaat in volle oceaan 
de winter doorbrengen, onder andere tot voor de 
kust van Argentinië ; 

- er werden eveneens een zestigtal jagers (Stercora-
rius sp.) waargenomen, vier verschillende 
soorten. 

4. Momenteel zijn in het Zwin meerdere honderden een
den te zien. van 10 tot 14 soorten. De zeldzaam
ste zijn de grote zaagbek (mergus merganser), de 
toppereend (Aythya marila), 4 middelste zaagbek
ken (Mergus serrator), een tiental krakeenden (Anas 
strepera) etc. Het is nu reeds het vijfde jaar dat 
de kleine zwanen (Cygnus bewickii) in het Zwin over
winteren, Deze vogels broeden in Noord-Siberië. 
Op 15 december waren er reeds 21 ex. in het reser
vaat. 

5. Het Zwin is eveneens merkwaardig als slaapplaats 
voor vele duizenden vogels. Half december waren er 
ongeveer 15,000 meeuwen, 900 wulpen (Numenius ar
quata) en 450 kemphanen (Philomachus pugnax). 
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