
NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

NIEUWS VAN HET ZWIN : 20 december 1994. 

1. AUERHOENEN IN DE VERZAMELINGEN VAN HET ZWIN. 
Van de directie van het "Pare National des Cévennes" 
in Frankrijk ontvingen we deze winter twee zeer zeldzame 
vogels. I-Iet betreft een paartje auerhoenen. 
Sinds vorige eeuw reeds is deze soort uit ons land 
verdwenen, vooral door overbejaging. 
Dit is de grootste hoendersoort van Europa. 

· llij komt vooral voor in bergstreken met veel naaldbos
sen. 

2. Momenteel kan men in de zoutwaterlagunes van het 
Zwin meer· dan 3.000 eenden waarnemen Er zijn een 
tiental soorten : wilde eenden, wintertalingen, slobeen
den, pijlstaarten, smienten, bergeenden, kuif- en 
tafeleenden, nonnetjes, brilduikers en soms nog andere. 

3. In deze periode van het jaar is het Zwi. n een 
merkwaardige slaapplaats voor duizenden vogels 
meer dan 5.000 meeuwen -; 
meer dan 300 kemphanen en 900 wulpen ; 
meer dan 3.000 kieviten en 1.500 goudplevieren 
ongeveer 5·.ooo kauwtjes en enkele tientallen bonte 
kraaien. 

4. In december en januari verblijven er elk jaar vele 
duizenden ganzen in _de Zwinstreek. 
Momenteel kan men tussen Klemskerke, Blankenberge, 
het Zwin en Damme meer dan 20.000 wilde ganzen 
waarnemen. De meest algemene soort is de kolgans. Deze 
broedt in het uiterste N.O. van Europa, doch vooral 
in Siberië. Ook de kleine rietgans is· erg algemeen. 
Deze soort broedt op Spitsbergen. 
Elke avond komen enkele honderden ganzen naar het Zwin 
om er de nacht door te brengen. 

5. Enkele waarnemingen van zeldzame vogels : 
- een slechtvalk sinds half november ; 
- er waren nog steeds 3 kleine ·zilverreigers op 18 
december 11. ; 
- een tien tal -strandleeuweriken sinds half november. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve 
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