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NIEUUS UflH HET ZtillN : 29 december 20D0.

1. De maanden december en januari zijn wellicht de periode 
van het jaar waarop je in het Zwin en de oml iggende polders 
de grootste aantallen vogels kan aantreffen.
- Vele duizenden kieviten, honderden goudplevieren en enkele 
tientallen (momenteel een 70-tal) kluten verblijven er.
Deze vogels zullen echter vertrekken bij de eerste vorst 
of/en sneeuwval van betekenis.
- Er zijn zo'n 4.000 eenden in de zou twaterlagunes van het 
reservaat. Meestal zijn er acht tot tien soorten. Deze 
aantallen kunnen nog erg toenemen bij zeer koud winterweer.
- Momenteel komen elke avond meer dan 15.000 vogels 
overnachten in het reservaat. Dit zijn o.a. meer dan 4.00G 
kauwtjes, zo'n 800 wulpen en meerdere duizenden grauwe en 
kolganzen.

2= Er verblijven nog steeds een veertiental kleins 
zilverreigers en een twaalftal koereigers in het Zwin en ■ 
in de weiden vlakbij het reservaat. De koereigers voeden 
zich steeds Ín de omgeving van vee waar ze zich tegoed doen 
aan insecten, vooral teken en andere parasieten.

3. In de Zwinstreek verblijven momenteel meer dan 22,000 
wilde ganzen : de omgeving van het Zwin, Damme, de Uitkerkse 
polders en de polders bij Kle mskerke zijn de beste plaatsen.

De talrijkste soort is de kleine rietgans. Deze soort broedt 
in Spitsbergen. Dok zeer algemeen is de kolgans. Deze broedt 
in de toendras van N o o r d - R u s l a n d en vooral Siberië.

4. Meerdere d a g m o f v o g e l s  kunnen waargenomen worden in en 
rond het Zwin : 2 slechtvalken, een tiental torenvalken,
3 Smellekenvalken, een tiental sperwers, 3 blauwe en 1 bruine 
kiekendieven, een tiental buizerden.

5. Een tiental strandleeuweriken en een vijftal grauwe gorzen
worden geregeld waargenomen aan de duinvoet in de schorre. 
Deze mooie leeuweriken broeden in het uiterste noorden van 
E u r o p a .

De Conservator,
Guido Burggraeve.

Maatschappelijke zetel: Berkenlaan 4 « B-8300 Knokke-Heist * BTW BE 40S ¡90 378 ■ HR Brugge 29.504 • Bank 280-0506439-39


