
RECENTE WAARNEMINGEN IN HET ZWIN 

PERIODE 1 – 10 FEBRUARI 2022 

Vogels 

Er werden tot 16 ooievaars gemeld, een verdere toename in aanloop naar het komende broedseizoen. De nesten in het Zwin 

Natuur Park werden al langdurig bezet, en er werden nestbouw en paringen waargenomen. De avonturen van de 

zenderooievaars zijn nog regelmatig in detail volgen via de Facebookpagina van het Zwin Natuur Park en via 

https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar.  

In het Zwin werden regelmatig kleine zilverreigers waargenomen, maar de aantallen lagen klassiek laag voor deze tijd van het 

jaar, met een maximale telling van 4 ex. Er was een eenmalige waarneming van een enkele lepelaar.  

De aantallen ganzen gingen de hoogte in na de dip van de voorbije periodes. De groepen overdag voedsel zoekende vogels 

telden maximaal 422 brandganzen, 162 grauwe ganzen en 375 kolganzen. In de uitbreiding kwamen tot ca. 1.400 

brandganzen slapen en hoofdzakelijk op het strand werden tot 20 (zwartbuik)rotganzen vastgesteld. De natte plas-dras 

condities in de Kleyne Vlakte waren nog steeds goed voor hoge aantallen grondeleenden, zoals tot 125 slobeenden, 19 

pijlstaarten en 578 wintertalingen. Een totaal van 6 tafeleenden is anno 2022 vermeldenswaardig. De aantallen 

kuifeenden namen in aanloop naar het volgende broedseizoen al langzaam toe tot 14 ex.  

Bij de steltlopers werden de volgende interessante totalen doorgegeven: kluut (293), kievit (ca. 200), zilverplevier (ca .180), 

bontbekplevier (57), kanoet (19), bonte strandloper (650), paarse strandloper (5), tureluur (192) en zwarte ruiter 

(8). Er werden tot 21 grutto’s geteld. Het is aannemelijk dat dit zo goed als allemaal exemplaren van de IJslandse ondersoort 

islandica waren, maar een gekleurringd exemplaar dat er verblijft sinds begin januari kon aan de hand van zijn ringencombinatie 

bevestigd worden als een exemplaar dat als kuiken in juni 2021 werd geringd op het Nederlandse Waddeneiland Ameland. Deze 

vogel behoort dus niet tot de IJslandse ondersoort, en toont dat ook exemplaren van continentale ondersoort limosa 

uitzonderlijk kunnen overwinteren. Interessant!  

Een mannetje blauwe kiekendief werd nog meermaals waargenomen. Er werden  (slechts) 1 ijsgors en 3 sneeuwgorzen 

gemeld. Aan de voederhut in het Zwin Natuur Park zat nog steeds een indrukwekkend aantal kepen, tot ca. 100 ex.!  

Een telling van het aantal meeuwen dat ’s avonds bleef slapen in de uitbreiding leverde schattingen op van ca. 1.400 

kokmeeuwen, ca. 50 stormmeeuwen en ca. 250 zilvermeeuwen.  

Er waren prille tekenen van vroege lente, met de luidruchtige aanwezigheid van al minstens 10 blauwe reigers in de 

broedkolonie, de eerste zwartkopmeeuw, een eerste kleine mantelmeeuw die de broedeilanden bezocht en de eerste 

boomleeuwerik van de ‘lente’.  

De volgende schaarse en zeldzame soorten werden gemeld: grote zaagbek, kleine bonte specht, smelleken en Cetti’s 

zanger. Op 7/02 en 10/02 werd telkens een rode wouw opgemerkt, vermoedelijk dezelfde vogel die in het gebied rondhing.    

Andere soortgroepen 

Weinig nieuws van andere soortgroepen. Schelpenzoekers op het strand meldden onder meer schaarse vondsten als 

brakwaterkokkel en Noorse hartschelp. In het Zwin Natuur Park was er opvallende bloei van de stinzenplanten 

winterakoniet en sneeuwklokje.  

 

 

 

Volledig overzicht van alle waarnemingen in de Zwinstreek: https://zwinstreek.waarnemingen.be/  

Zelf iets waargenomen?  

Deed je leuke waarnemingen tijdens je bezoek aan het Zwin? Die interesseren ons zeker! De beste manier om je waarnemingen door te geven is via 

www.waarnemingen.be. Registreren is een fluitje van een cent, je hebt zelf een leuk overzicht van je eigen waarnemingen én je levert ook nog een 

bescheiden bijdrage aan de wetenschap!  
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