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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

1. Ook dit jaar organiseren we twee vroegmorgenwandelingen 
in de duinbosjes. We zullen er vooral de zangvogels 
observeren met o.a. de ochtendzang van nachtegalen, 4 
soorten grasmusssen, lijsters, kneutjes en andere. 
~f§E!!!!!!L.! vrijdag 1 mei 

zaterdag 16 mei. Telkens bij de ingang van 
het reservaat om 5 u. 's morgens. 

2. Met een fonds van giften van de Trust ~arguerite 
Yourcenar werd 284 ton schelpen aangekocht. 

in 
zal 

de Dit liet ons toe een schelpeneiland aan te legge·n 
meertjes van het reservaat. Deze beheersmaatregel 
ongetwijfeld bijdragen tot het aantrekken van meer kluten, 
visdiefjes en plevieren. Dit zijn vrij zeldzame 
vogelsoorten. 
Het eiland zal het 
word .. e·n, ver w i j z e.n d 

11 Marguerite Yourcenar-eiland" genoemd 
n.a ar. d e"z e g r o t .. e, .Dame van dp ~ca d é mig~ .. 

Française. 

3. Tengevolge 
een duidelijke 
der planten. 
April tot half 
te noteren van 

van het koude voorjaarsweer heeft de trek 
vertraging opgelopen, evenals de bloei 

mei is een 
zomergasten 

goede periode om de aankomst 
die in Afrika hebben 

overwinterd. Zo noteerden we o.a. de volgende eerste data: 
tengevolge van de zachte winter bleven tjiftjaf 

en witte kwikstaart hier overwinteren 
- wespendief op 10 maart 
- boerenzwaluw op 23 maart 
- gele kwikstaart op 30 maart 
- fitis op 2 april 

tapuit op 2 april 
- visdiefje op 6 april 
- koekoek op 9 april. 

~~-~D~~l~_!D!~E~~~~D!~-~!~!D~ID!DB~D-1 
Twee boomleeuweriken op 12 februari 
Tien strandleeuweriken verbleven hier tot 13 april 

- 26 lepelaars op 3 maart 
- Eén groenpootruiter op 15 maart 

Meer dan 20 zwartkopmeeuwen verblijven hier tussen enkele 
duizenden kokmeeuwen. 
- Vier kleine zilverreigers en twee koereigers worden 
geregeld waargenomen. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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