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NIEUWS ~Ar-i HET ZWIN 25 juni 1991. 
-------------------------------------

1.- In de verzamelingen van het vogelpark zijn er s1echts 
vier paartjes ooievaars (van de 15 broedparen) die jongen 
opkweken. Het zeer .koucte voorjaarsweer had inderdaad een 
erg slecht broedseizoen tot gevolg ; 

- In koel nr. 18 broedden twee paar eidereend rret succes ; 
in kooi nr. 19 zelfs drie paartjes kluut ; 

- In de maand juni en dit tot half juli zijn de kemphanen 
(voliere nr. 3) in prachtkleed. In deze periode van het 
jaar is het paarritueel van de mannetje~ van die scort een 
fantastisch spektakel. Elk exemplaar heeft een totaal 
verschillende koptekening en halskraag. De kleur verschilt 
van individu tot individu. Enkele wijfjes broeden. 

2. In de Zwin-schorre is het broe~seizoen reeds fel gevorderd. 
Vier paartjes van de zeldzame zwartkop~eeuw broedden tussen 
zowat 4.000 paartjes kokmee~w. Er zijn meerdere oorzaken ~ie 
.E?en ___ zeer s!E)çht broedse_lzgen tot __ gevolg hadd?n; ·_ ~- .. 
pesticiden1 doch eveneens een belangrijke' predatie deer de 
zilvermeeuwen, waarvan de populatie erg toeneerr.t. Zo noteer
den we dit jaar 74 broedparen. Er wareft- 7 broedparen kleine 
rrantelrreeuw, 1 gemengd paar ~ilver x kleine mantelmeeuw en 
1 paar stormmeeuw. 
Andere broedvogels in het reservaat~ 135 paartjes visdief 
(dank zij aangepste beheerswerken -betekent dit een lichte 
toename van het broedbestand), 4 paartjes strandplevier, 
24 tureluurs, 51 scholeksters, 38 kluten, 74 blauwe reigers 
en 21 paartjes kwak. 

3. Net zoals vorig jaar broedden twee paartjes aalscholvers in 
het vogelpark. Twee wilde vogels vormden er paar met tamme 
exemplaren uit de verzamelingen. Een derde paar broedde 
in de felgerskolonie die zich In de duinbosjes bevindt. 
Net zoals in Nederland is het zeer waarschijnlijk dat het 
broedbestand· van deze soort de vo~gende jaren sterk zal gaan 
toenemen. Van 1965 tot en met 1989 had deze soort niet meer 
in ons land gebroed. 
Het Zwin is een bijzonder geschikt milieu voor aalscholvers. 
Inderdaad zijn de vele kreken er vijvers in de Zwinschorre 
eq; visrijk. 

Maatschappelijke zetel: N.V.Compagnie Het Zoute, Berkenlaan 4, 8300 Knokke~Heist. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 

H.R.Brugge 29504- B.T.W. 405.190.378 ·O.B. : 280-0506439-39 


