
NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 juni 1978. 

1. In mei en juni genoot het Zwin van een speciale weten
schappelijke belangstelling. Twee ecologische stages 
v~n de Universiteit van Gent en één ethologische stage 
van de Universiteit van Luik tonen de wetenschappelij
ke waarde van ons reservaat aan. 
Het is eveneens in deze periode dat het Zwin een uit
zonderlijk grote rol speelt op gebied van natuurbe
schermingseducatie. Er w ... g-den namelijk meer dan 500 
geleide bezoeken geörganiseerd. Zo evolueerden vroe
gere schoolreizen nu tot lessen in biologie en natuur
bescherm~ng, 

2. De vroege morgenwandelingen (om 4.30 u.) om de zang
vogels te observeren kenden dit jaar een buitengewoon 
succes. Op Sinkse~andag waren er meer dan 500 deel
nemers. Ze genoten van een prachtige excursie met 
onder andere de waarneming van heel wat nachtegalen, 

3. In het vogelpark broeden heel wat vogels, hetzij in 
vrijheid, hetzij zelfs in gevangenschap : 
-er broedden 9 paartjes ooievaar (Ciconia ciconia); 

enkele hebben reeds jongen ; 
- een paar stormmeeuwen (Larus canus) kweekt drie 

jongen op en in dezelfde kooi broedt een kleine 
mantelmeeuw (Larus fuscus) ; 

- er broeden meerdere paren kwak (Nycticorax nycti
corax), evena.~ een zwarte wouw (Milvus migrans). 

- de oehoe (Bubo bubo) kweekt 2 jongen op. 
4. In het Zwin en in de polders noteerden we volgende 

aantallen broedvogels : 
-ongeveer 4.600 paar kokmeeuw (Larus ridibundus); 
- 12 paar zilvermeeuw (Larus argentatus); 
-ongeveer 175 paar visdiefje (Sterna hirundo); 
-één dougall's stern( Sterna dougallii), gepaard 

met een visdiefje ; 
- 46 paar kluut (Recurvirostra avosetta); 
- 55 paar scholekster (Haematopus ostralegus); 

34 paar tureluur(Tri~a tetanus); 
4 paar strandplevier (Charadrius alexandrinus). 

5. Enkele zeldzame waarnemingen : visarend(Pandion ha
liaetus), rode wouw (1\hlvus milvus), roodkeelpieper 
(Anthus cervinus), grote burgemeester (Larus hyper
boreus), meerdere waarnemingen van lachsterns 
(Gélochelidon nilotica). 

6. Juni is de bloemenmaand, alhoewel in de schorre het 
hoogtepunt van de bloei eind juli, begin augustus 
plaatsheeft. Vooral de duinen zijn nu zeer interes
sant op botanisch gebied. 
Onnodig te zeggen dat het niet past bloemen te pluk
ken in een natuurreservaat. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 


