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Het Z w in 1964-1965

door Thierry ROBYNS DE SCHNEIDAUER

Tijdens het voorbije jaar nam het aantal bezoekers van het Zwin-reservaat 
gevoelig toe. De bewakingsopdrachten werden daardoor heel wat zwaarder, 
zodat wij de bezoekers vragen ons te willen helpen door zoveel mogelijk de 
aanduidingen op de bordjes stipt op te volgen. Bij voorbaat dank.

D ank zij een vruchtbare samenwerking met het Rijksinstituut voor Veld- 
biologisch Onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud, en met de stichting 
„EIet Zeeuw Landschap” zal alle jacht tijdens het eerstkomend seizoen gesloten 
worden in de Hollandse zone van het Zwin.
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De vogelkooien van het Zwin bieden de natuurliefhebbers de gelegenheid 
zich vertrouwd te maken met de vogelfauna van ons land. W ie zou kunnen 
veronderstellen dat deze kemphaan in volle balts in een kooi leeft ?
( Phylomacns pugnax.) (C opyrigh t M . B rillon)

De vogelcolleclies

H et broeden door de grauwe ganzen werd een volledig sukses. W ij hebben 
57 jongen kunnen ringen op een totaal van 70. Voor de eerste maal hebben 
de ganzen op nieuwe plaatsen genesteld en er jongen grootgebracht. W ij 
hebben de ontsnapping vastgesteld van nagenoeg 50 eksemplaren van onze 
experimentele populatie grauwe ganzen. H et ringen van deze vogels begint 
reeds gegevens op te leveren, want twee onvolwassen dieren werden aldus uit 
Denemarken teruggemeld tijdens de maand augustus.

Het koppel knobbelzwanen heeft vijf jongen grootgebracht. De brand- 
ganzen hebben eveneens gebroed en twee jongen voortgebracht, die thans in 
het gezelschap van drie adulten rondvliegen en aldus de kern kunnen vormen 
van een experimentele groep van deze soort. De kweek van de bergeenden in 
de collecties was uitstekend, want op een gegeven ogenblik kon men hier 
40 kuikens tellen. Vermelden wij ook het broeden van de krakeend.
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In de kooien bevonden er zich drie nesten van de kemphaan en een nest 
van de waterral, dat twee jongen heeft opgeleverd. H et is het tweede geval 
van broeden en opkweken dat in de kooien voorkomt in het Zwin. H et eerste 
geval betrof het broeden van de zilvermeeuw tijdens twee opeenvolgende jaren.

De ooievaars beginnen rond te vliegen, er werd zelfs één onzer ooievaars 
in D uitsland teruggevangen.

Een Bremraap uit het Zwin. (Copyright Dobrsky)
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Dank zij een bestendig beschermingstoezicht kunnen de grauwe ganzen in 
steeds groter aantal tot broeden komen in het Zwin en in de Hazegraspolder. 
Boven drie eksemplaren in volle vlucht. (Anser anser.)

Rechts boven een koppel dat neergestreken is op een der dijken die het 
Zwin afboorden; ten slotte grauwe ganzen in de vlucht.

(C opyright P. D id ier)
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ln  het Zwin

Het begin van het jaar werd gekenmerkt door het pleisteren van talrijke 
wilde ganzen, ondermeer vele honderden rietganzen en kolganzen, en enkele 
rotganzen. H et overwinteren van de smienten was indrukwekkend, met een 
totaal dat op bepaalde dagen meer dan 4.000 exemplaren bedroeg. W ij hebben 
daaronder een zeer groot aantal jonge vogels opgemerkt.



Charles Foccroulle heeft deze kluten-kuikentjes kunnen fotograferen op het 
ogenblik van hun geboorte. (Recurvirostra avosetta.')

Vermelden wij bovendien twee nieuwe soorten voor het Zwin: de grote 
zilverreiger en de roodster-blauwborst.

(M ededeling van G raaf L ippens): H et ringwerk heeft ons toegelaten 3.783 
vogels van 70 verschillende soorten te merken. H et verlopen jaar was 
echter zeer ongunstig voor de waadvogels. De afwezigheid van de frater werd 
opgemerkt evenals die van het gewone aantal sneeuwgorzen. Om de broed
plaatsen niet te verstoren werden er zeer weinig kapmeeuwen en sternen 
geringd. In april nam het ringwerk eveneens een einde te Meetkerke.

De uitvoering van de werken van aanleg verloopt normaal; twee nieuwe 
sluisjes werden opgericht in de afvoerkanalen, met de bedoeling het water op 
de schorre te kunnen houden na de jaarlijkse overstromingen.
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(M ededeling van de Heer Thierry Robyns de Schneidauer:)

De werken van het biologisch overzicht van het Zwin gaan voort; het 
4de rapport wordt binnenkort gepubliceerd. W ij vinden er het hedendaags 
statuut van de experimentele populatie der Grauwe Ganzen, een nota over de 
verhouding der grote eendachtigen, de maten en gewichten van enkele 
legsels van grauwe ganzen, een nota over een vergelijkende studie van de 
zilvermeeuwen, een nota over de voornaamste ecologische aspekten van het 
Zwin en een nota over de steltlopers in gevangenschap. Daarbij werkt men 
steeds verder aan de volledige lijst van de fauna en de flora van het Zwin.

Bezoeken

Bij het groot aantal bezoekers komen volgende namen speciaal in aan
merking: MM. Charles Vaucher die 5 dagen in het Zwin verbleef, Hoekstra, 
assistent van het Internationaal Bureel van opzoekingen over de wildstand.

Prof. Dr. Mörzer Bruijns, Directeur van het RIV O N, die kwam voor de 
studie van de plantengroei van het Zwin; hij was vergezeld van meerdere 
diensthoofden van het Staatsbosbeheer.

Zoals ieder jaar kregen wij het bezoek van de Heren Delacour en Edmond- 
Blanc.

Lotus corniculatus - Rolklaver. (Copyright Dobrsky)


