
NIEU~S VA" HET ZWIN : 2, februari 1982. 

1. Onlangs werden de vijvers voor de Chalet van het Zwin 
uitgediept. Daar z~en we.nu ook veel meer.vogels dan 
voorheen. Die diepere plassen geven aan màssR's zeevis
sen de kans daar te overwinteren. En precies dat is de 
oorzaak van het in groter aantal voorkomen van vogelsoor
ten die zich onder andere met zeebaarzen, harders, i~koorn
aa;lVissen e.a. voeden. Het maximum aantal aalscholvers 
was 37 op 12 januari ; we noteeruen tot 51 middelste 
zaagbekken en 28 brilduikers op 8 januari en dat steeds 
op deze diepe plaatsen. 
De twee koudegolven van de voorbije winterperiode hadden 
een belangrijke overwintering van eenden, ganzen en zwa-

nen tot gevolg. 
Eind 1981 - begin 1982 noteerden we geregeld tussen 4.000 
en 7,000 ganzen in de Zwinstreek, waarbij ook enkele 
zeldzame soorten zoals sneeuw-, roodhals-, dwerg- en 
witbuikrotgans. Bij zowat 5.000 eenden in het reservaat 
zagen we, benevens de reeds vernoemde zaagbekken ook 
nog 10 nonnetjes, 1 grote zaa~bek, 30 toppereenden en 
een ijseend. Dit zijn soorten die meestal noordelijker 
blijven als de winter zacht is. We noteerden vooral 
veel smienten (vaak meer dan 3.000 ex.). 

- ~-2. Een verheugende vaststelling is een duidelijke. toename -
van de aantallen roofvogels. Alleen al voor de Zwinstreek 
noteerden we tot 22 blauwe kiekendieven, 20 spenvers, 
2 havikken, 5 buizerdeni 2 ruigpootbuizerden, 7 smelle
kenvalken en 10 tor.e:AV'<i 'kien:.. 

3. Enkele uitzonderlijke '.Vaarnemingen : 
- niettegenstaande de vrij harde winter verblijft hier 

nog steeds een lepelaar ; 
van 29 november tot 19 december noteer,<;len we een zeer 
late beflijster ; 

- twee stormvogeltjes ; één op 23, een ander op 24 novem
ber ; 

- 9 boomleeuweriken op 20 december 
- 2 roerdompen vanaf 24 devember. 

4. In 1981 werden door ons biologisch station in het Zwin 
5.351 vogels geringd ; 87 verschillende soorten. 
De hoogste aantallen betroffen : 1.228 kokmeeuwen, 618 
zwartkopgrasmussen, 327 roodborstjes, 282 fraters en 
254 tuinfluiters. 
Interessant door hun betrekkelijke zeldzaamheid zijn 
18 sperwers, 95 oeverlopers, 1 draaihals, 17 strand
leeuweriken, 1 Groer•ls.,ndse tapuit, 21 bonte vliegen
vangers, 1 Pallas boszanger en 2 stormvogeltjes. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 


