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HET ZWIN 

NIEUWS VAN HET ZWIN : 25 mei 1989. 

1. De speciale vroegmorgenwandelingen, speciaal geörganiseerd 
om de vogelzang te beluisteren, kenden een buitengewoon succes. 
Zowel op 1 als op 15 mei genoten meer dan 300 deelnemers 
van een ongelooflijke excursie vanaf 5.00 u •s morgens. 
Er werden erg veel zangvogez'l:jes w2argenomen. 
In totaal werden niet minder dan 38 zangposten genoteerd 
van de nachtegaal, de koning der zangers. 

2. In h·at vogelpark broeden heel wat vogels in gevangenschap : 
10 paar ooievaars ; meerdere paartjes hebben reeds jongen; 
6 paar kwakken, l paar blauwe reigers en 3 paar zilver
reigc~r.s ; 
één paar sneeuwuilen ; 
één paar grote mantelmeeuwen. 

3. In de Zwin-schorre is het volop broedseizoen~ 
tüss~~n een 7 .. 000-tal· paart jes k_,)k_-J\h:~eu>t!en ï:-r:co2Uen ook· 8 
pa.-21r 7.:'-•Tártkop:neeu;;.,Jen 1 ev:c;)~~,,:::ls ?. t.:-2.<-Jr k1E~ine rn-a.ntelmeeuwen 
er:, een -J.ertiqta.l paar zi1 vermeeuv1en : 
de beheerswerken kenden vooral een groot succes bij de 
kluten : er broeden niet minder dan 60 paar in het Zwin 

i!if en de omliggende polders. \'Ie zijn erE.' vet·iieugd over dat 
resultaat van deze Dijzonder elegante en mooie steltloper 
die tot voor ,;onkel"' jaren r10g een erg bedr.eiqde soort was. 

4. Enkele hijzondere waarnemi11gen ; 
- in de eerste helft van mei \•rerden een twi.ntiqtal beflijstèrs waargenomen 
-van l1alf april tot half mei verbleef hier een rose flamingo. Daar het 
niet de eut'opesf.! rrtaw~· '\•Jal een chil~-:;;.,::::~ .. st.:: flami::."VJO betrof gaat het onge
twijfeld over e.<:?n uit .gevangenschap ontsnapt exe:--:1plaar; 
- 2 purper:reigc~r.s op 7 mei ~ 
- var1 19 tot 23 fl\ei. ooteerden 1-7'2 spectaculaire trek van huis- en gier-
ZI<i'ëll.uw-en. 0? é>ommiqe ogenbUkken trokken groepen ''an wel 200 vogels 
laag r.ov0n d<o duinen noor.dwaarts. Op deze enkele dagen kwamen er vele 
duizend~~~n zwal uv.'en op t!'t.'?i-~ voorbij langsheen de Zwind1.dne.D .. 

De CDnseni'ator, 

Guido Burggraeve. 


