
NIEUWS VAN HET ZWIN : 10 november 1974.

1. Hevig stormweer ? vooral met felle wind-, uit noordwoste- 
lijke richting, geeft ons de gelegenheid specifieke 
stormvogels waar te nemen. Deze vogels komen nooit 
aan land, tenzij om te broeden en worden bij stormweer 
dichter langs de kust gedreven. Bij gunstig weer in 
september en oktober zagen wé voor het Zwin enkele 
tientallen jagers (grote, middelste an kleine), een 
vijftiental jan van,genten (Sula bassana), 2 vale storm- 
vogeltjes (Oceanodroma leucorrhoa), 15 noordse en
3 grauwe pijlstormvogels (Puffinus puffinus en Puffinus 
griseus) evenals 3 vorkstaartmeeuwen (Xema Sabina),
Dit zijn zondermeer uitzonderlijke trekvogels. De noord
se pijlstormvogel die onder andere in Noord-lngeland en 
Schotland broedt brengt de winter door in volle oceaan 
tot voor de kusten van Argentinië. De grauwe pijlstorm
vogel (we zagen 3 vogels op 24 september) treffen we in 
het noorden van de Atlantische Oceaan aan gedurende de 
antarctische winterperiode. Deze vogels waren nu dus 
op terugtrek naar hun broedgebieden in Nieuw-Zeeland 
of de eilanden ten zuiden van Australië* Voorheen waren 
er slechts.8 waarnemingen in ons land, In de laatste 
100 jaar waren er slechts 6 waarnemingen van vorkstaart
meeuwen in ons land.

2. .omenteel verblijven er enkele honderden eenden in het 
Zwin. De zeld: aamste zijn 2 middelste zaagbekken (Mer
gus serrator) en een juveniel mannetje ijseend (Clangula
■hyemalis). Deze aantallen zullen nog hoger worden ais 
straks duizenden smienten (Anas penelope) uit noordelijk; 
landen naar West-Europa zullen komen, om onder andere xn 
het Zwin de winter door te brengen.

3. Heel wat soorten die momenteel in het.reservaat kunnen 
geobserveerd worden broeden dus in noordelijer streken.
Zo zijn er heel wat bonte kraaien (Corvus cornix} die 
minstens uit Oost-Duitsland komen. Zilverplevieren en 
kleine zwanen broeden in Siberië. Op 2 november telden 
we 41 kleine zwanen (Cygnus bewickii) en meer dan 50 
zilverplevieren (Pluvialis squatarola).
De vele fratertjes (Carduelus flavirostris), sneeuwgor- 
zen (Plectrophenax nivalis) en strandleeuweriken (Eremo
phila alpestris) doen zich in het Zwin te goed aan de 
zaadjes van typische schorreplanten zoals lamsoor en 
klein schorrekruid,

4. Het Zwin is eveneens merkwaardig ais slaapplaats voor 
vele vogelsoorten die elders gaan foerageren. Op 17 ok
tober telden we meer dan 800 wulpen (Numenius arquata). 
Die vogels gaan overdag voedsel zoeken in de vele weiden en polders uit de omgeving.
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