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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

NIEUWS VAJIT HET ZWil'1 : 5 november 1982. 
1. Op 29 october laatstleden slaagden we erin een jonge ge

kwetste zeehond te vangen op de golfbrekers voor het Zwin. 
Dit jonge zeezoogdiertje verbleef hier reeds een tweetal 
weken. Meestal betreft het door hun moeder afgestoten 
jonge dieren die ~ot hier afdwaalden en afkomstig zijn 
uit de Wash-Bay in Engeland. I.~eestal hebben dergelijke 
dieren vrij weinig overlevingskansen. Bovendien werd 
het exemplaar bij het Zwin herhaaldelijk aangevallen door 
grote meeuwen. Nadat de hoofdbewaker het zeehondje de 
eerste zorgen had toegediend werd het afgmaald per vlieg
tuig door de Nederlandse vereniging die zich bezighoudt 
met de re!ntroductie van de zeehond in de Waddenzee. Deze 
bekende zeezoogdierenkliniek in Pieterburen kon reeds heel 
wat diertjes terug in vrijheid stellen na verzorging. 
In de 70er jaren was de Federlandse robbenstand erg in aan
tal afgenomen ten gevolge van de pollutie. De herinplantingen 
kennen een bevredigend succes. 

2. Het--uite:!Est_ zachte se.ptembei'- en .. "octoberweer had een .. aan
zienlijke vertraging bij de vogeltrek tot gevolg. 
De eerste bonte kraaien en fratertjes werden slechts op 
19 october waargenomen ; de smellekenvalken vanaf 8 octo
ber. De uitzondering bevestigt ook hier weer de regel : 
een zeer vroege waa"·neming van kolganzen op 27 october, 
22 vogels. Deze ganzen komen uit Siberië. 

3. We noteerden heel wat zeldzame waarnemingen in het afgelopen 
nazömer..;î,seizoen 

de lepelaars bleven in behoorlijk aantal tot vr~J laat: 
13 ex. tot 19 september en 3 ex. tot 18 october 

- een grauwe franjepoot van 1 tot 5 september 
- een geoorde ful:lt vanaf 16 september 
- een klein waterhoen op 5 october ; 
- twee duinpiepers op 4 october. 

4. Vanaf 26 september noteren we praktisch dagelijks il}ä.gpn."
zen. Net zoals de sneeuwgorzen en de strandleeuweriken 

knamen ze reeds terug op de normale overwinteringsplaatsen: 
de duinen en de schorre van het Zwin. 

5. Sedert eind september verblijven hier 2 wilde ooievaars. 
Met de verrekijker konden we ringnummers aflezen. Ze zijn 
gemakkelijk herkenbaar daar ze boven het loopbeen geringd 
zijn. Het betreft 2 van de laatste nog in het wild levende 
ooievaars van Nederland. In 1982 was er slechts één enkel 
broedpaar. 

De Conservator, 


