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NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS VAN HEI ZWIN : 1 november 1973-

1, Hevig stormweer veroorzaakte op 30 september en 21 Oc
tober zeer hoge vloeden. Praktisch.de ganse Zwih-vlakte 
overstroomde. Dergelijke overstromingen begunstigen de 
typische vegetatie van het schorregebied. Bovendien 
trekt het Zwin dan enkele honderden (zelfs duizenden) 
eenden aan. Sinds een tiental dagen zijn de Siberische 
kleine zwanen teruggekeerd (19. ex. op 28 october). 
Waarschijnlijk zullen ze hier weer overwinteren. ■

2, Eind october werden we andermaal verontrust door een 
laag stookolie. Natuurvrienden brachten ons meerdere 
meeuwen en alken binnen, waarvan de pluineh met stook
olie besmeurd waren. Ook werden 5 ooievaars er het 
slachtoffer van .* ze kwamen terug met door olie besmeur
de veren. Hopelijk worden ze niet door een longontsteking 
aangetast en kunnen ze weerstaan tot hun eerstvolgende 
rui.

3, Na het oplopen van een kwetsuur aan de vleugel werd'de 
jonge ooievaar, die in Hachy (Provincie Luxemburg) ge
boren werd, door zijn ouders in de steek gelaten.
De bevolking van dat kleine sympathieke dorpje bekom
merden zich om de jonge vogel en konden hem.redden.
Begin october werd hij naar het Zwin overgebracht waar 
hij spoedig volledig herstelde.
Sinds 13 october verblijft in het,reservaat een wilde 
ooievaar. Met een telescoop slaagden we erin het ring- 
nummer af te lezen : DDR VOG-ELYfARÏE HIDDENSEE. 
Waarschijnlijk zal ook die vogel hier overwinteren in 
het gezelschap van onze standvogelpopulatie,

4, Van 12 september tot 4 october werden in one reservaat 
twee zeer zeldzame vogels door tientallen ornithologen 
geobserveerd : het betreft 2 morinelpluvieren. Deze 
uiterst makke vogels broeden in het uiterste Noorden van. 
Noorwegen, evenals een kleine kolonie in de nieuwe 
polders van het Ysselmeer (Nederland), De hierbijge- 
voegde foto werd door de conservator genomen vanop
2,5 m. afstand.

5, In octobör noteerden we een spectaculaire invasie von 
goudhaantjes (het kleinste vogeltje van Europa) en van 
kool- en pimpelmezen. Een zeer belangrijke terugmelding 
betekent de vangst van een in Rusland geringde pimpelmees.
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