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NATUURRESERVAAT HET ZWIN
NIEUWS VAN HET ZWIN : 22 december 1999.

1. Enkele Noordwest-stormen samenvallend met springvloed hadden 
tot gevolg dat een groot deel van de Zwinschorre door de zee 
werd overspoeld.
In deze periode van het jaar kan men in het "Zwin meerdere
duizenden vogels observeren.
- ongeveer 150 zilverplevieren. Deze vogels broeden aan de kusten 
van Noordoost-Europa, doch vooral in Siberie.
- een paar duizenden kieviten, enkele honderden goudplevieren 
en enkele tientallen kluten. Deze soorten zullen nog wegtrekken 
bij de eerste strenge vorst of bij hevige sneeuwval.
~ momenteel verblijven er zo’n 3.000 eenden. Meestal zijn er 
8 à 10 verschillende soorten,
- in de vloedmerken kan men heel wat graanetende zangvogeltjes 
aantreffen zoals vinken, sneeuwgorzen, kneutjes, fraters en nog 
andere. Langs de vele kreken en in de schorre zie je veel 
oevérpiepers en veldleeuweriken.
2. Elke avond weer komen er in het Zwin vele duizenden vogels 
overnachten.
Dat zijn ondermeer : zo'n 3.000 meeuwen, meer dan 350 kemphanen, 
meer dan 900 wulpen, meer dan 3.000 kauwtjes en enkele duizenden 
ganzen (grauwe, kols en brandganzen).
3. Enkele merkwaardige waarnemingen.
- Een rosse franjepoot verbleef hier van 10 tot 29 oktober. Dit 
prachtig en uiterst zeldzaam stéltlopertje broedt in het uiterste 
Noordoosten van Europa doch vooral in Siberie. Het brengt de 
winter door tot in Zuid-Afrika.
- van eind oktober tot half november noteerden we een kleine 
invasie van kruisbekken en de zeldzame pestvogel. Meestal gaan 
deze vogels slechts op trek na een zeer geslaagd broedseizoen
en ais er een gebrek aan voedsel is in hun broedgebieden (Noord- 
Scandinavie).
- een juveniele zeearend verbleef hier van 20 tot 22 oktober 
en een rode wouw op 23 oktober.
- momenteel verblijven in het Zwin en de onmiddellijke omgeving 
nog steeds 8 kleine zilverreigers en 10 koereigers. Ze brengen 
de nacht door in het vogelpark.
-een uitgeputte kleine alk werd gevonden op het strand voor 
het Zwin op 19 november en een ander exemplaar werd er waargenomen 
op 4 december.

De Conservator,
Guido Burggraeve.
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