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NIEUWS VAN HET ZJIN : 24 april 1974. 
============;======~=========;=~==== 

1. Op 7 april werd het Zwin vereerd met het bezoek van z~Jn 
Excellentie de heer Habyarimana,·President van Ruanda 
en van zijn echtgenote op officiëel bezoek in ons land, 
In Ruanda is er een bijzondere belangstelling voor het 
toerisme en voor de natuurbescherming. De.ttr· is onder 
andere een bijzonder mooi en groot nationaal natuurpark, 
dat van de Akagera, destijds mede door Graaf Léon Lippens 
opgericht, in 1935. 

2. Door de conservator worden andorraaal twee speciale gelei
do wandelingen geörganiseerd om de vroege ochtendzang te 
beluisteren in de duinen achter het Zwin. Bijeenkomst 
om 5 t;~Ür 's morgens op zaterdag 27 april on om 4 uur 
op zaterdag 25 mei bij de hoofdingang van hot reservaat. 

3, Vooral in april en in mei zien wo de vele zangvogeltjes 
die in Afrika overwinterden naar hun broedplaats.en te-
rugkeren. We noteerden volgende eerste .data : · 
- tjiftjaf (Phylloscopus collybita) • • • •• • 4 maart ; 
-fitis (Phylloscopus trochilus) ......•.. 6 april; 
- oeverzwaluw (Riparia riparia) •..••••.• ~- 28 m<.::.art ; 
-boerenzwalUw (Hirundo rustica) ...••.... 3 april; 
-tapuit (Oenantje oonanthe) •.....••.•.•. 22 maart ; 
-nachtegaal (Luscinia mogarhynchos) •..•. 12 april. 

4. Enkele zeldzame waarnemingen in hot Zwin verricht : 
- drie lepelaars (Platalea leucorrhodia) van 5 tot 

11 ç,pril ; . .. . . .. . .. 
- vier kraánvogels (Grus t;;rus) op 7 april ; 

een grote burgemeester (Larus hyperboreus) op 27 maart 
en een ander exemplaar op 16 april ; 

- op 13 april 11. ringden we in he.t zwin een alpenheggo
mus (Prunollo. collaris). Dit betreft de achtste waar
neming voor ons land, de derde sinds 1900. Deze vogel 
broedt in het hooggebergte ten Zuiden on Zuidoosten 
van Europa (Pyreneeën, Alpen en Karpaten). 

5. Zowat overal in het reservaat zien we eendon en grauwe 
ganzen met kuikentjes. We verzoeken de vele bezoekers 

-deze vogeltjes niet aan te raken. Aan de leerkrachten 
wordt gevraagd erop te letten dat hun leerlingen niet 
door de duinbosjes of door het l&nge gras in het reser
vaat rennen,, wo.arin zich talloze nosten bevinden. 

6. De wilde ooievaar, afkomstig van Oost-Duitsland verblijft 
nog steeds in het Zwin. Deze vogel vcrblijft hier reeds 
sinds september. Dit jaar broeden 8 po.artjes ooievs.o.r. 
Ook de zeldzame ijseend (Clangulo. hyemo.lis) is nog steeds 
op de vijvers in het reservo.o.t aanwezig. Deze eendescort 
broedt in Luph:.nd en IJsland en overwintert normaal in 
groot aantul i~ de Baltische Zee. 

De Conservator, 

Guido Burggrueve 


