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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 
NIEUWS VAl HET ZWIN : 4 juni 1976. 
=================================== 

1. Vooral dank zij nuttige beheerswerken kunnen we dit 
jaar een belangrijke toename van visdiefjes (Sterna 
hirundo) noteren. Dit betreft de enige belangrijke 
kolonie voor ons land. In 1975 waren er 93 broedpa
ren ; dit jaar zijn er meer dan 120. Het visdiefje 
is een fantastische trekvogel. Het brengt namelijk 
de winter door langs de Atlantische kusten van Cen
traal tot Zuid-Afrika. 

2. In het Zwin is het momenteel zowat het hoogtepunt 
van het broedseizoen : 
- er broeden minstens 8 paar zilvermeeuwen (Larus 

argentatus) ; ook dit zijn de enige voor ons land 
- ongeveer 3.400 paartjes kokmeeuwen (Larus ridibun

dus) broeden in he·G reservaat ; 
- zowat overal in het reservaat zien we bergeenden 

(Tadorna tadorna), kluten (Recurvirostra mrocet
ta), scholeksters (Haematopus ostralegus), 
tureluurs (Tringa totatus) en nog andere soorten 
met jongen of eieren. We dringen er bij de be
zoekers op aan dat noch de eieren, noch de jongen. 
vastgenomen worden. Al te vaak wordt verkeerde
lijk verondersteld dat het verlaten jongen 
betreft, hetgeen dus allerminst het geval is • 

3. In de verzamelingen broedt een paartje zwarte wouw 
(Milvus migrans). De oehoe's (Bubo bubo) hebben 
3 jongen en er zijn een vijftiental jonge ooievaars 
(Ciconia ciconia) geboren. · 

4. In het reservaat (zowel in de duinen als in de schor
re) bloeien reeds heet wat soorten planten (dag- en 
avondkoekoeksbloem, Deens lerelblad, Engels gras, 
melkkruid, zilverschoon e.a.). 
Onnodig erop te wijzen dat het niet past in een na
tuurreservaat bloemen te plukken. 

5. De speciale vroege morgenwandelingen om de vogelzang 
te gaan beluisteren kenden een enorm succes. 
Op Paasmaandag (om 5 uur 's morgens) waren er 250 
deelnemers en op 15 mei (om 4 uur) ongeveer 170. 
Op de laatste excursie noteerden we niet minder 
dan 15 zan~posten van de nachtegaal (Luscinia me
garhynchos). Enkele zeldzame waarnemingen ter ge
legenheid van deze wandelin~en : noordse gele kwik 
(Motacilla flava thunbergii), purperreiger (Ardea 
purpurea) en grote burgemeester (Larus hyperboreush 


