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NIEUWS VAN HET ZWIN : 10 april 1973. 

1. De eerste week van april werd praktisch de. ganse Zwin
vlakte overstroomd tengevolge van een zeer hoge vloed die 
samenviel met een felle NW-storm. Enkele vroege nesten 
werden weggespoeld. De vlakte zal echter een fantastische 
aantrekking vormen voor honderden watervogels die we weldra 
op terugtrek zullen zien. De meeste van die steltlopertjes 
overwinteren namelijk in Afrika. Bovendien is dergelijke 
overstroming bijzonder nuttig voor de typische zoutminnen
de planten van het schorregebied, De Zwin-vlakte onder 
water biedt verder een bijzonder mooi spektakel. 

2. In april komen de meeste zomervogels terug op hun broed
plaatsen. We noteerden reeds de terugkeer van de eerste 
boerenzwaluwen (4 april), tapuiten (5 april), strandplu• 
viertjes (14 maart) en tjiftjaffen. De sterntjes komen 
pas rond half april terug, groenpootruiters, oeverlopers, 
temminck strandlopers en zwarte sterns rond 20 april, 
Wielewalen, tortelduiven, nachtegalen, grasmussen, spot
vogels en gierzwaluwen tegen het einde van de maand . 

3, In het Zwin treffen we de laatste kolonie visdiefjes 
(Sterna hirundo) aan van. ons land. In 1972 waren er 
109 nesten, Om het broeden van deze eerder zeldzaam 
wordende vogels nog te bevorderen lieten we een nieuwe 
vijver aanleggen met daarin eilandjes die bedekt zijn 
met schelpjes.·· We hopen er bovérl"dien op dat ook de · 
dwergstern (Sterna albifro1;1.s) zich er opnieuw zal vestigen. 
Deze soort broedde vroeger in het Zwin. 

4. De ooievaars en de aalscholvers zijn reeds aan het broeden. 
Deze week werden de eerste ganzenkuikentjes geboren. 

5. Het is nog net de tijd om nestkastjes te hangen. Iedere 
bezoeker van het Zwin zou in zijn tuin nestkastjes moeten 
hebben. Het best plaatst men ze op een hoogte van 1 '5-
2 meter aan een boom of tegen een muur, liefst niet volop 
in de zon. 

6. Er wordt erop aangedrongen dat de bezoekers geen bloemen 
plukken en dat er geen afval, papier •.• op de grond wordt 
gegooid maar wel in de vele papiermanden die zich in het. 
park en op de parking bevinden. Vorig jaar werden we er
toe verplicht deze van een dakje te voorzien doordat en
kele sluwe vogelsoorten (kauwtjes en merels) in die vuil
nisbakken voedselresten gingen zoeken en lege papierzak
ken eruit gooiden. Een tegenmaatregel ••• die afdoend 
lijkt drong zich op. 

7, Ook dit jaar organiseren we twee speciale geleide wande
lingen om zangvogels te beluisteren in de duinbosjes 
(vooral de nachtegaal). Afspraak om 5.00 u •s morgens 
aan de ingang van het Zwin op 23 april en om 4.00 u. 
op 12 mei. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


