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1 .• Robert Trio, amper sinds 2 jaar op r.ust, overleed op 21 
december 2001. 
Robert was meer dan 40 jaar lang de hoofdbewaker van het 
reservaat en de verzorger van de vogels in het educatief 
vogelpark. Zo verzorgde hij honderden stookolieslachtoffers 
en gekwetste vogels. Hij heeft meer dan 250.000 vogels geringd. 
Hij ligt aan de basis van de geslaagde her-introductie van de 
ooievaars in het Zwin. We koesteren erg veel mooie herinneren 
aan Robert. Hij was een goede vriend en een groot mens. 
Aan de familie bieden we onze innige deelneming aan. 

2. Enkele noordwesterstormen, sarnaRvallend met springvloed 
veroorzaakten enkele zeer hoge vloeden die het grootste deel 
van de Zwin-schorre deed overstromen. 
In deze periode verblijven in het reservaat soms vele duizenden 
vogels. Vooral 's avonds is het bijzonder spectaculair als grote 
groepen in de rust van het Zwin hun slaapplaatsen komen 
opzoeken. 
Overdag kan men o.a. het volgende waarnemen : 
- zowat 350 goudplevieren ; de meesten hebben hun broedplaatsen 
op Ijsland of Lapland ; 
- enkele duizenden kieviten en een 70-.tal kluten. 
Deze drie soorten ?Ullen naar mildere oorden, meer zuidelijk 
trekken als de weersomstandigheden langdurig streng Winterweer 
inhouden. 
- meer dan 3.000 eenden; meestal zijn er 8 tot 10 soorten. 
De zeldzaamste is het nonnetje. V~n deze vrij zeldzame 
zaagbekkensoort zijn er 3 exemplaren sinds enkele weken. 
- In de weiden vlakbij het reservaat zijn er honderden, soms 
enkele duizenden wilde ganzen. Oe talrijkste zijn de kolgans 
en de grauwe gans. De eerste soort broedt in de toendra's van 
Noord-Rusland en Siberië. 
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- het overwinteren van 5 lepelaars en een 40-tal kleine 
zilverreigers ; op 30 november was er ook één grote zilverreiger; 
- geregeld zien we een viertal bonte kraaien. Dat is een 
ondersoort van onze zwarte kraBi. De grens.van hun broedgebied 
loopt ongeveer parallel met de Elbe-stroom in Noord-Duitsland. 
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De bonte broeden ten oosten en de zwarte 
kraaien ten westen van deze rivier. De 
hier overwinterende bonte kraaien komen 
uit Noord-Sc~ndinavië, Finland of Polen. 

Onnodig te zeggen dat het reservaat in 
deze periode ·heel mooi is. 

De Conservator, 


