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NIEUWS VAN HET ZWIN : 4 december 1987, 
-----------------------------~----------

1. Begin oktober kwamen twee vreemde ooievaars onze standvogelpopulati~ 
vervoegen. Daar ze boven het loopbeen geringd zijn (de onze onder 
het loopbeen) kan men ze qemakkeli jk herkennen. 
Met behulp van een telescoop konden we de ringen aflezen : zowel 
het land van oorsprong en het rinqnurrnner. Het betreft twee Neder
landse vogels. Trouwens is het reeds de zesde opeenvolgende winter 
dat deze twee ooievaars in het Zwin komen overwinteren. 
In gans Nederland broeden er noq slechts twee paartjes ; voor 1940 
waren dat er meer dan 300. 

2. De zware noordweststorm van 20 november, samenvallend met een vrij 
hoge springvloed had tot gevolg dat de Zwinvlakte bijna helemaal , 
overstroomde. Dit trekt meteen duizenden eenden aan. Op 22 november 
telden we meer dan 4.000 eenden in het reservaat : uiteraard vooral 
veel wilde eenden doch eveneens honderden wintertalingen en smienten, 
tientallen slobeenden, bergeenden en pijlstaarten, verder ook nog 
krakeenden, tafel- en kuifeenden en brilduikers. · 

Dergelijk stormweer geeft ons ook steeds de mogelijkheid tot het · 
observeren van open zeevogels die dan dichter bij de kust worden· 
gedreven. Zo zagen we op 20 november ondermeer 570 driel:een.
meeuwen, 160 dwergmeeuwen, 4 Jan van Genten en 3 exemplaren van 
de zeldzame kleine alk (later werden nog twee stormsi!;;;achtoffers ' 
van deze soort ter verzorging binnengebracht in ene vo~eJ:asiel. 
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3. Enkele eigenaardige fenomenen die het gevolg zijn vän een~ uiterst. 
zacht herfstweer : 
- gans november nog werden een tweetal groenpootruiters opgemerk~ 

in het Zwin. Normaaltrekt deze soort hier door vanaf juli tot dkto
ber. De overwinteringagebieden zijn doorgaans in Afrika gelegen; 

- er verblijft momenteel nog steeds een lepelaar in het ZWin. 
Deze vogels overwinteren noraam vooral tot in Niger en Maureta.,. 
nië ; 

- op 20 november zagen we nog twee late grote ster!hS •; 
tot eind november werden meermaals meerdere tjilftjafs en ook 
zwartkopgrasmussen waargenomen in en bij het Zwin, 

4. Gedurende de Kerstvacantie worden in het natuurreservqat 
het Zwin vijf geleide bezoeken geörganiseerd 
- de donderdagen 24 en 31 december ; 
- de zondagen 20 en 27 december en 3 januari 1988. 
Afspraak telkens om 10 u. bij de ingang van het reser
vaat ; rubberlaarzen noodzakelijk. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


