
• 

• 
NIEUWS VAN HET ZWll'' : 25 december 1983 • 

L Gedurende de Kerstvacantie worden in het Zwin 4 geleide 
bezoeken geörganiseerd : óp zondagen 25 december en 
1 januari eh op donderdag~n: 29 december en 5 januari; 
telkens om 10 u. Laarzen zijn noodzakelijk. 

2. Enkele Noorûweststormen, samenvallend met springvloeden 
begunstigden de overstromingen in de Zwinsêhorre. Deze 
hoge waterstanden en het eerste vorstweer zorgden er 
voor dat duizenden eenden in het reserv~at kwamen pleis
teren. Onlangs telden we er meer dan 3:000, van 10 tot 
15 verschillende soorten. 
~Ta enkele winters afwezig geweest te zijn kunnen we nu 
weer' de overwintering van de vrij zeldzame ijseend 
(Clangula hyemalis) noteren. Op 11 november werd het 
eerste exemplaar waargenomen ; vanaf 20 november waren 
er 3 e~ sedert 14 december zelfs 51 Dit beteken~ meteen 
een record voor ons land. Deze vogels broeden in het 
uiterste noorden van Europa en op IJsland. 
We noteerden eveneens uitzonderlijke aantallen krakeenden. 
(: 08 ex. op 22 november betekent een recordaantal voor 
West-Vlaanderen). . 

-' ·- 3. An<lêre ·spe·cifieke soorten- die in het Zwin cv eerwinteren :--
- zilverplevieren : deze vogels broeden in de schorren van 

Noord-Rusland tot in Siberië ; eind octobEr waren er meer 
dan 200 in het reservaat ; 
- kleine zwanen : deze vogels komen uit Noord-Siberië ; 
op 29 october waren er 24 exemplaren ; 
- in de vloedmerken, aan de rand van de schorre kan men 
heèl wat zaadetertjee ctserveren zoals vinken, kepen, 
sneeuw-, ijs- en grauwe gorzen, strandleeuweriken enz. 
In de lamsoorvelden ziet men honderden fratertjes die 
zich te goed doen aan de zaadjes van deze "zwinneblomme11

• 

Langs de grachtjes zien we honderden oeverpiepers ; 
- het reservaat is een merkwaardige slaapplaats voor 
duizenden vogels : 15.000 meeuwen, meer dan 400 kemp'
haantjes en meer dan 800 wulpen ; 'n duizendtal ganzen; 

- er overwinteren eveneens heel wat roofvogels : toren
en smellekenvalk, sperwer, buizerd, bruine kiekendief, 
havik, zelfs soms een slechtvalk. 

De Conservator, 

Guido ~urggraeve. 


