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NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 april 1986. -------------------------------------
l. Ook dit ja~r organisererl we twee speciale vroegmorgen

wandelingen in de duinbosjes bij het Zwin, Het doel is 
vooral het beluisteren van de vogelzang (nachtegalen, 
4 soorten grasmussen, fitissen, tjiftjafs, lijsters, 
merels enz ••• ). 
Afspraak : donderdag l mei en Sinksenmaandag 19 mei : 

telkens om s.oo u. 's morgens .aan de ingang 
van het reservaat. 

2. De maanden april en mei zijn een uitstekende periode 
om de terugkeer van onze zomergasten te ohserv~ren. 
(die in Afrika de winter doorbrachten). Zo noteerden 
we reeds volgende aankomstdata 
tjiftjaf : 7 maart ; 
zwarte roodstaart : 20 maart 
vuurgoudhaantje : 25 maart ; 
tapuit : 3 april ; 
gele kwikstaart : 9 april ; 
boompieper : 14 april ; boerenzwaluw : 17 april 
visdiefje : 21 april ; 
nachtegaal : 26 april. 
Door het zeer koude voorjaarsweer heeft de. vogeltrek 
een aanzienlijke vertraging opgelopen, net zoals de 
ontwikkeling in de vegetatie tenandere. 

3, Eind april en begin mei zijn eveneens een zeer goede 
periode voor het observeren van roofvogeltrek. 
Op 15 april zagen we twee zwarte en twee rode wouwen. 
In de Zwin-schorre zien we, eveneens in deze periode, 
uitzonderlijk veel steltlopers (s~randlopers, plevieren, 
ruiters) op trek, · 

4. Tussen de soms honderden kwikstaarten die hun trekrou
tes vooral langsheen de duinen hebben, zien we heel 
vaak zeldzamere ondersoorten die in noordelijker stre
ken broeden : 
-begin april observeerden we een vijftiental' rouw

kwikstaarten ; 
- eind april zagen we meerdere Engelse gele \;wikstaarten· .• 

5. Eind maart kwam in het ornithologisch park een wilde 
kraanvogel toe die meteen paar vormde met 66n der vogels 
uit de verzamelingen. 

6. In de verzamelingen broeden heel wat vogels : 
-de kwakken hebben er een succesvol broedseizoen (8 paar); 
- de oehoe's hebben twee jongen ; 

een drietal paar kluten zijn aan het broeden. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


