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NATUIJRRESERVAAT BET ZWIN 

1. Twee van de 7 kennels broedende ooievaars (Ciconia ciconia) hebben 
r·eeds jongen. IÎ1dien de weersomstandigheden ons niet teveel regen 
l'l.es:SeB- geven wordt het waarschijnlijk wel een succes dit jaar. 
Het ml!loiste ner3t is ongetwijfeld dat bij c1e eerste vijver in het 
park. Ds.ar vervtl.iJ.rdigden de ooievaars volledig zelf het nest in 
éle top van een den. 

2. De aalscb.olvers (J0halacroco:rax c2trbo) drijven hun succes wel 
bijzonder sterk door. Nadat ze uitzonderlijk tot een tweede 
broedsel kwamen vrerden ook nu weer twwe jongen geboren. Het 
)re.chtjong van het eerste broeétsel vertoeft nu mees"cal OIJ de 
grote vijvers in het reservaat.. Het jong werö. Lliteraard van een 
rin'-1' voorzien. 
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3. Duinbosjes vormen een uitsteleend biotoop voor nachtegalen (Luscinia 
megarhunchos). In hGt park zijn er niet minder daL 5 zangposten. 
In de c1uinbosjes e,cl1ter het reservae,..t telden we niet rninëter dan 
'?& z·"";nr7oodteY'! -"" i;X_ 5..... ...... -- 0 - ~--

Ook de spotvogel is een ideal'' broedvogel (Hippolais iote:rina) 
van eel'l biotoop gevormd door duinbosjes met als onderbegroeiing 
bramen en vlieren, waarin" hij een prachtig zeer kunstvol nest 
bouwt. 

4. In het reservaat hebben we nu zowat het hoogtel>Ul'lt van het broed
seizoen.. De kokmeeuwen (Larus ridiln,i.ncl.us) namen enorm toe in 
aantal (ongetwijfeld meer dan 2.000 broedpe.ren). Toch zijn er 
eveneens behoorlijke aantallen-visdiefje<; (Sterna hirundo), 
kluten (Recurvirostra avocetta) ~ scholekst·ers (Haematopus ostre.
legus) , tureluurs ( Tringa totaJ:J.us) en bergeenden ( Taà.orne~ tadorna) . 

5. Zowel in he·0 p:cn'k 1üs in het reser·vaat bloej.Sl; reeds heel wat 
nlanteno Natuurliefhebbers - -bezoekers as..r1 het Zwin - moeten er 
- ·' ·,· · ' e ~'e ' t "I ..... • • l .., .J • Ul""Geraarc. nJ_e-c op gewez n wo"_o. n o.a .rlec nJ_e'"Ci ·coege.Lc.cen lS er 
'bloemen te plukken. 
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