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NATITURRESERVAAT HET ZWIN 
NII~iUWS Vi~N HET ZWIN : 20 a1:>ril 1971. 
:::::::=:=:::::::::::::::=::::=:=:::.:::::::::::::::::=::;;;;:::::::::::,;~ 

1. !riaart en april zijn uitstekende maan.den om de terugkeer na te ga;;m 
van onze broedvogels waarvan er heel wat soorten ergens in Afrika 
gingen overw:Lnteren. Zo konden we tot hiertoe de terugkeer noteren 
van o.a. : tjiftaf (Phylloscopus collybita) op 8/3 

fitis (Phylloscopus trochilus) op 31/3 
gele kwikstaaal"t (liiotacilla :t'lava) op 4/4 
boerszwaluw (Hirundo rustica) op î/4 
Tapuit (Oenanthe oemmthe) op 1/4 
strandplevier (Charadrius alexandrinus) op 1/4 
zomertaling (.Anas querquedula) op 30/3. 

2 • .A.nder·szijds is het momenteel zowat het hoogtepunt van de terugtrek 
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va:r1. stel tlor;ers. Hegelmatig kunnen we aldus bel1mgrijke groepen 
regenwulpen (Humenius phaeopus), goudplevieren (Pluvialis apricarius), 
grutto's (Limosa limosa) en tureluurs ('Iringa tetanus) HO of NNO zien 
overtrekken. 

3. In het reservaat verblijven er momenteel heel wat kluten (Recurvi
rostra avocetta). :Begin april is eveneens een ideale periode om 
él:-e meoie baltsvluchten--en het- paarslpel vaz.c.kievi-bJóln (_Van_ell\ls vanel
lus), kluten en tUJ~illluurs ('l'ringa tetanus) en scholeksters (Haemato
pus ostralegus) te bewonderen. 

Lf, Begin ap:J::il werden de eerste jongen geboren bij grauwe gans (Jinser 
a:ser) en wilde eend (.iln<!ts plathyrchti.nchos), 
De aalscholvers (Phalacrocorax ;f carbo) kennen voor het eerst succe<S 
in het Zwin : 2 jongen wel'·den geboren op '10 maart ; één jong stierf 
het ander is in uitstekende gezondheid. 

5. In de reigerskooi broeden 2 koppels kwak (Nycticorax nycticorax) -/./ 
één heeft inmiddels reeds 3 jongen - evenals 1 blauwe I'eiger (AréJ.eij;Y:,., 
~inerea). · . . _ . _ _ :./V 

6. Liowel lil het park als Hl het reservaät nloe:Len reeds neel wat plant,:';::t;,, 
Natuurliefhe-bbers - bezoekers a&'l het Zwin - moeten er uiteraard nr!'l;c 
op gewezen vvoJ:·den càt het niet toegelaten is er bloemen te pluk!>:en~·,~:···; 
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