
. I 
NIEUWS VAN HET ZWIN : 20 maart 1986, -------------------------------------

1. De plots invallende dooi na een harde winterperiode ver
oorzaakte onverwacht snel uitbreken van de lente : 
- vijf dagen na het zeer koude winterweer kwamen de 
sneeuwklokjes, winterakoniet en de wilgeka~jes reeds 
in bloei ; 
- in de duinbosjes en de zwinschorre zingen reeds heel 
wat zangvogels. Het hoofddoel van de zang van de vogels 
(enkel de mannetjes zingen) blijft steeds het aïlbakenen 
van een territorium. Vooràl de merels, de lijsters, de 
heggemussen, roodborstjes, winerkoningen, veldleeuweri
ken en graspiepers zijn reeds bijzonder actief ; 
- de blauwe reigers zijn reeds zeer vroeg met broeden 
begonnen ; momenteel zijn er in twee nesten reeds jonge 
vogels ; 8 paar ooievaars zijn volop bezig met de nestbouw. 

2. In 1985 ~etden in ons wetenschappelijk biologisch sta
tion 3.708 vogels, van 65 verschillende soorten, gerinçd~. 

3 .. Eveneens in 1985 hebben 95 soorten vogels gebroed in het 
Zwin en de onmiddellijke omgeving. De zeldzaamste be
troffen de kleine mantelmeeuw (Larus fuscus), meteen 
de eerste broedgevallen voor ons land, de kleine barm
sijs, de bontbekplevier ••• 

4. Vorige winter verbleven heel wat stootvogels in en 
nabij het Zwin : minstens 8 smelleken- en 7 torenvalken, 
3 buizerden, 1 ruigpootbuizerd, een 15-tal sperwers, 
1 havik en 7 blauwe kiekendieven. Op 16 februari werd 
een rode wouw waargenomen. 

5. Van 4 tot 7 januari verbleef een middelste jager in 
het reservaat ; meteen de eerste januariwaarneming 
van deze soort voor ons land. 
Sinds 15 maart is er ook geregeld een lepelaar te 
zien vooraan in het reservaat. 

6. Vanaf maart 1986 verschijnt een merkwaardig nieuw 
boek, geschreven door 2 befaamde ornithologen, name
lijk Graaf Léon Lippens (de stichter van het Zwin) en 
Henri Wille. Titel : "Uitzonderlijke Vogels in Belgil 
en West-Europa - Deel I : Watervogels, Dagroofvogels 
en Steltlopers". 
Uitvoerig worden de soorten behandeld die in ons land 
minder dan 50 maal werden waargenomen evenals zeldzame 
soorten die in onze buurlanden werden vastgesteld en 
dus ook bij ons kunnen verwacht worden. Er worden 137 
soorten behandeld. Zeer gedetailleerd komen verspreiding, 
veldkenmerken, biotoop en trek aan bod. 
Het prachtig geïllusteerd boek telt 500 bladzijden. 
Voorintekenprijs (tot 31 maart) 875 fr. in de shop 
van het Zwin. Na deze periode 980 frank. 
Beslist een "must" voor onnithologen. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 


