
NIEUWS VAN HET ZWIN : 26 juni 1987. 

1. HET ZWIN : LEVEN TUSSEN LAND EN ZEE. 

Dit is de titel van een nieuw boek over het Natuurreservaat het 
Zwin dat op 3 juli eerstkomend zal verschijnen. 
Het is een rijk geïllustreerd werk (een zeventigtal kleurfoto's) 
dat volgende onderwerpen grondig behandelt : 

- de ontstaansgeschiedenis van het Zwin ; 
- de bufferzone van het reservaat ; 
- de natuurhistorische waarde van het reservaat 
- het educatief vogelpark ; 
- wetenschappelijk onderzoek. 

Het werk is te verkrijgen in de Shop van het reservaat en zal 
995 fr. kosten. 

2. De speciale vroegll'Ort;~enwandelingen voor het observeren van zang
vogeltjes kende het gebruikelijk succes. ZOwel op 1 als op 16 mei 
genoten de talloze deelnemers (er Waren 8 groepen) enorm van de 
heerlijke zang van de nachtegaal. Dit jaar zijn er in de duin
bosjes inderdaad bijzonder veel zingende mannetjes van deze meester
zanger : we noteerden niet minder dan 32 zangposten. 

3. In de. verzanlëlingerl van het vogelp;irk valt er heef ;:;at tè beÎleveilt-~ 
- Vier paàrt(jes ooievaar (van de 9 die qebroed hebben) kweken êén · 

of meerdere jongen op ; 
- vooral in de maand juni is de kooi met kemphaantjes (kooi nr. 2) 

een heel bijzondere attractie. De balts van de mannetjes is er<;t 
spectaculair. Bovendien heeft elk mannetje een mooie kraag, : 
waarvan de kleur van exemplaar tot exemplaar erg verschillend i~. 
Meerdere wijfjes broeden in de kooi; het nest ligt erg goed ver..: 
borgen tussen de vegetatie. 

- de Oehoe (kooi nr. 10) heeft eveneens twee jongen ; 
- niet minder dan 3 paartjes eidereend broedden met succes in de 

verzamelingen (kooi rechtover deze met reigers). 

4. In de schorreperiode is de broedtijd nu wel enigszins over zijn 
hoogtepunt heen. 
Niet minder dan 8 paartjes van de zeldzame zwartkopmeeuw kwamen 
tot broeden tussn de zowat 9.0CXl paar kOkmeeuwen. Er broedden 
nog andere meeuwensoorten, namelijk 2 paar stormmeeuw, 28 paar 
zilvermeeuw en 3 paar kleine mantelmeeuw (waarvan twee exemplaren · 
een hybride paar vormden met een zilvermeeuw) • 
Andere broedresultaten uit het Zwin : 170 paar visdiefjes, waarbij 
één enkele Dougall's stern (gepaard met een visdiefje), 52 paar ' 
kluten, 50 paar scholekster, 11 tureluurs en 4 strandplevieren. 

5. 'r~ lle'lt reserva:>.t of in de onnû.Gld·~llijke omgav::.ng ervan verblijft:. 
cinàs 10 juni een Kleine zilverroig:.r. · 

Guido Burggraeve. 


