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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 
NIEUWS VAN HET ZWIN : 25 APRIL 1992. ----------------------------------------

1. Ook dit jaar organiseren we twee speciale VROEGMORGENWANDELINGEN 
in de duinbosjes bij het Natuurrese-rvaat Het Zwin. 
Het hoofddoel is vooral het observeren en beluisteren van de zang 
der vogels : nachtegalen, fitissen, 4 soorten grasmussen, kneutjes, 
lijsters, merels enz. 
Afspraak : vrijdag 1 mei en zaterGag 16 mei ; telkens om 5.00 u. 

's morgens bij de ingang van het natuurreservaat Het Zwin. 
2. In het vogelpark broeden reeds heel wat vogels : 

- 16 koppels ooievaar broeden of zijn bezig met de nestbouw ; 
-drie paar aalscholvers broeden ; bij één paar is reeds een jong 

uitgevlogen (dit paar begon te broeden op 3 januari) 
- een paar oehce broedt ; 
- in kooi nr. 14 broeden rr.eerdere paartjes kwak evenals één paar 

blauwe reiger ; 
-in-volière~~-0 20 broeden _drie .. pa<u·tj!L§ kleine.}ilverreiger en 

twee paartjes koereiger ; 
- in volière n° 19 broeden drie paartjes kluut , 
-zowat overal in het ~ark en in het reservaat ziet men wilde 
eenden en grauwe ga~zen met kuikens. 

3. Apr i 1 en mei vormen ee·n uitstekende periode om de terugkeer van 
vogels die in Afrika r,ebben overwinterd te noterE·n : 
Wat het Zwin betreft noteerden we volgende eerste data : 
tapuit op 9 april ; 
een gele kwikstaart op 9 april 
een fitis op 10 april ; 
een boerezwaluw op 12 april 
e~n visdiefje op 16 april ; 
een draaihals op 16 april ; 
een wespendief op 19 apr i 1. 

4. Bij de hondèrden kwikstaarten cp trek langs de duinen kan men heel 
dikwijls zeldzame en goed herkenbare ondersoorten onderschèid~n. 
Zo ziet men gerege-ld rouwkwikstaarten, Engelse en Nc-orcse gele 
kw i ks. 

5. In de Zwinschorre zijn de kluten, tureluurs, scholeksters en ple
viertjes teruggekeerd in hun ideale biotoop. 
Zowat• overal in het reservaat kan men hun balts en hun s~ectacu
laire paarvluchten bewonderen. 
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De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


