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1. Van 14 tot 2o november telden we de aanwezige eenden In 
bet Zwin en zijn omgeving. We, telden 2.590 wilde eenden 
510 wintertalingen, 763 smienten, 83 bergeenden,
120 slobeenden, 12 pijlstaarten, 42 tafeleenden,
35 kuifeenden en één zwarte zeeëend. Op deze manier 
wordt medegewerkt aan de jaarlijkse eendente11ingen 
die door bet IWRB (International Wildfowl Research 
Bureau) in gans Europa geöpganiseerd worden.

2. Felle stormwind, zoals we die einde oktober en in novem
ber kenden, biedt steeds de gelegenheid om zeldzame zee
vogels te observeren. Deze vogels worden door de storm 
naar de kust gedreven. In oktober zagen we onder
meer 11 kleine en 2 grotê^jagers, evenals 5 jan van 
genten. Op 13 november namen we 2 kleine, 1 middelste 
en 1 grote jager waar, evenals het zeldzaam vaal storm
vogel! je. Van 23 tot 26 november hebben meerdere or
nithologen van zeer dichtbij een prachtige rosse franje- 
poot (Phalaropus fulicarius) kunnen bewonderen en foto
graferen. In deze periode werden aan de kust meerdere 
exemplaren gezien.

3. Een nieuw feit voor deze winter is de overwintering van 
kleine zwanen in het Zwin. Reeds enige járen zien we
er viel elke winter, doch dit jaar lijken ze zich hier te 
zullen vestigen om de winter door te brengen.
De eerste 3 vogels weren gezien eind oktober j op 3 no
vember waren er 10 en op 18 november 20 exemplaren.
Deze-vogels broeden in het uiterste NO van Europa en in 
Siberië.

4. Andere interessante waarnemingen :
  - de eerste kolganzen werden in het Zwin gezien op

10 oktober ( 14 exemplaren, waarvan 10 juveniele) ; 
dat is een zeer vroege datum ;

- in oktober had een kleine Invasie van kruisbekken 
plaats ; we ringden er een veertigtal ; op 9 november 
zagen we 3 exemplaren van de zeldzame witbandkruisbek,
waarvan we één vogel konden vangen en ringen. Deze 

soort werd voor het laatst in ons'land waargenomen in 
1966 ;

- andere invasies zijn deze van goudhaantjes en vuurgoud 
haantjes en van harmsijsjes, We kontroleerden onder 
andere een in Finland geringd harmsijsje, op 20 novem
ber.

5. Op 18 december zal België een reeks van 4 "solidariteits 
postzegels uitgeven. Deze zegels stellen vogels van het 
Zwin voor : de ooievaar, de grauwe gans, de kievit en de 
torenvalk.
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