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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

1. De vroegmorgenwandelingen voor het observeren van zangvogels kenden 
een buitengewoon succes. Een zeer groot aantal deelnemers genoten 
van een werkelijk schitterende excursie om 5.00 's morgens. Er werden 
een zeer groot aantal soorten waargenomen en in totaal werden niet 
minder dan 32 zangposten van de nachtegaal, de absolute meester-zanger, 
genoteerd. 

2. In de Zwinschorre is het volop broedseizoen 
- tussen een goede 6.000 paartjes kokmeeuw broedeo ook 8 paartjes 
van de zeldzame zwartkopmeeuw, één paar stormmeeuw, 2 paar kleine 
mantelmeeuw, één gemengd paar zilvermeeuw X kleine mantelmeeuw en 
54 paar zilvermeeuw ; 
~ de uitgevoerde beheerswerken hadden als positief resultaat vooral 
een belangrijke toename van het visdiefje ; er broeden nu 125 paartjes 
zeezwaluwen (zoals deze soort ook wel eens genoemd wordt).; 

3. Ook in.het ornithologisch park broeden heel wat vogels 
3 paar kluut ,-·-i·· scho:l:--=:kster en- een grutto ; . 

- 2 paar kleine zilverreiger ; 
- 7 paar kwak en een blauwe reiger (in de duinbosjes broeden 65 paar 
blauwe reiger en 15 paar kwak) ; 

3 paar eidereend ; 
- een paartje oehoe heeft é4n jong 
- 12 paar ooievaar broeden of hebben momenteel reeds jongen. 

4. In het Zwin (vooral bij de· monding) en ook op het strand voor het 
reservaat vindt men momenteel nogal wat fossiele haaie- en roggetanden 
evenals mooie exemplaren van de fossiele schelp Cardita planicosta. 
Dit betreft àlle fossielen uit de eoeene periode. Het zijn ·dus fos
sielen van zo'n 45.000.000 jaar oud. 

5. Zeldzame waarnemingen in het Zwin : 
- 65 zwarte ruiters op 23 april ; 
- in de eerste week van de meimaand werden een 30-tal beflijsters 

waargenomen ; 
- van 1 tot 3 mei : een honderdtal exemplaren Engelse gele kwikstaart 
- van 3 tot 13 mei : een honderdtal exemplaren van de zeldzame 
ondersoort Noordse gele kwikstaart ; 
- 2 roodkeelpiepers op 13 mei ; deze dag trokken vele duizenden gras
piepers langsheen de duinen naar hun noordelijker broedgeb jen 
- 2 lachsterns op 6 mei. 

De Conservator, 

.Guido Burggraeve. 
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