
Mf~~~--!~HE!_~IN_!_gQL1QL1981·. 

1. Sinds eind augustus verblijft in het Zwin een Ooievaar 
1 (een echte wilde vogel) tussen onze standvogeipopulatie, 

Men kan dit exemplaar gemakkelijk daaraan herkennen dat 
hij boven het loopbeen geringdis (onze vogels zijn on
der het loopbeen geringd). Het betreft één van de aller
laatste wilde Ooievàars die nog in Nederland broeden. Bo
vendien is het reeds de derde opeenvolgende winter dat dit 
exemplaar naar het Zwin komt. 

2. De storm van 10 september 11., samenvallend met een spring
vloed, had een overstroming van de Zwinschonre tot gevolg, 
Dergelijke hoge waterstanden bevorderen de aankomst van 
enkele duizenden eenden, van verscheidene soorten. Op 
12 september wareri er reeäs meer dan 150 Smienten. Deze 
soort broedt in het uiterste Noorden van Europa en van 
AziE:l. Ze overwinteren hoofdzakelijk langs estunria en op 
vochtige weidegebieden in de kustzone, In volle winter 
zijn er soms vele duizenden Smienten in en bij het Zwin, 
Die zelfde storm gaf ons ook de gelegenheid enkele eerder 
zeldzame "open zeevogels" .te observeren : 
- 7 Noordse Pijlstormvogels : deze soort broe~ vooral op 

de rotskusten bij Groot-Brittanni~ en overwintert in 
volle oceaan (het Zuiden van de Atlantische) tot voor de 
kust van Argentini~ ; 
- 3 Grauwe Pijlstormvogels : deze vogels zijn'in deze 
periode op terugtrek naar hun broedgebieden •• i in 
Australi~ ; · . 
.,. tenslotte ook nog 6 )agers, 10 Noo:r:dse. Stormvogels, 
3 Jan van Genten en éen Vaal Stormvogeltje. · 

3. In de grote vijvers die men ziet van zodrr. men op de 
zwindijk komt verblijven vele duizenden vissen; ook al 
doordat die vijvers erg diep zijn : Zeebaarzen; Koornaar
vissen, Bot, Schol enz; Het is dan ook voor de hand lig
gend dat men daar ook heel wat visetende vogelsoorten kan 
aantreffen : IJsvogels, Aalscholvers (OJ? 7 oktober 11. wa
ren er zelfs 2 Kuifaalscholvers, futen ~soms ziet men er 
alle .Europese soorten) en rèigers (op 1 oktober zagen we 
er z~~fs de zeldzame Grote Zilverreiger (voorheen waren er 
enkel drie waarnemingen voor het Zwin)• 

4. Enkele zeldzame waarnemingen .: 
- :reeds gans het jaar worden praktisch dagelijW Lepelaars 
waargenomen met een maximum van 56 exemplaren op 30 sep
tember ; 
- de eersta Kleine Rietganzen,die brotdän Op Spitzbergen, 
werden gezien op 16 oktober ; 

sinds 10 oktober verblijft. hier een Havik ; 
- een Draaihals op 8 september ; 
- twee vroege IJsgorzen vanaf 5 september. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


