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NJE{;~S VAt. HE1 Zl'ilN : 25 APRJL 1991. 

1. 06~ Git jaar O!yanis•·rRn we twee speciale vrceg~crgen·· 
~andelingen i~ de duinen bij het natuurreservaat en in 
he.t Zwin zelf. 
HHt hoofddoel is het observeren en beluisteien van 
de z2ng v~n de ~acttegaal., grasmussen, lijsters en ander~ 

Pfspraak 0 weensdag 1 mei en 
~aandag 20 mei (de maandag van Sinksen), 

telkens om 5.00 u. 's morgens bij de i.nganç van het Zwin. 

2. In het educatief vogelp~rk broeden 14 paartjes ooievaar. 
Reeds sedert enkele jaren maken ze hun nest in de top 
van een zeeèe·u.. 

3. In de verzan:elingen van het ornithologisch park broeden 
reeds heel wat vogelsoorten : 
-- e<;>n J?aar=cel:oe· (kooi nr. 10 ) ; 

vier pa~rtjes kl.uut--(koCi rïr. "19) 
acht paar h;akkeon (kooi. nr • l. 7) ; 

-één paar kleine zilverreiger (kooi nr. 20). 

4. Heel wat wilden eenden en graLws ganzen broeden of hebben 
reeds jongen. Gelieve geen jonge vogels vast te nemen. 

Ook in de reiçerskolonie, die zich in de duinbosjes bevindt, 
zijn reeds heel ~at jongen geboren. 

In de Zwinschorre hebben. de kokmeeuwen reeds hun broed
plaatsen ingenomert. Sedert 10 maart worden ook regelmatig 
vier exemplaren waargenomen van de zeldzame zwartkopmeeuw. 

5. Reeds verscheidene malen werd in het Zwin een rose flami.ngo 
waargenomen. Daar het een zuidamerikaanse en geen europ~se 
flamingo betreft is het zeker een entsnapte vogel cit 
gevangenschap. 

6. Enkele zeldzame waarnemingen 

- rond talf maart ~arden eer 20-tal rouwkwikstaarten 
~aargenomen. Dit betreft vogels ven een ondersoort van 
ocze witte kwikstaart. De rug is niet grijs maar wel 
zwart bij deze in C:J:oot-·Brittanië broedende vogel. 
Vooral op voorjaarstrek wordt hij soms waargeccrrec, vooral 
in de kuststreek ; 

- drie kraanvogels op 9 maart ; 

-twee baltsende paartjes middelste zaagbek çacaf 16 april. 
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De Conservator, 
Guido Eurggraeve. 


