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1. De vroegmorgenwandelingen om de vogelzang te 
beluisteren kenden het gebruikelijke succes. Vooral 

ZWIN 

op 1 mei Werden heel wat nachtegalen gehoord er waren 
niet minder dan 29 zangposten. 
Enkele groepen gingen ook even op het strand en vonden 
er heel wat fossiele haaien- en roggentanden. Dat z~Jn 

fossielen .uit het Eoceen (Tertiair) die zowat 45 millioen 
jaar oud zijn. 

2. De zeer slechte weersomstandigheden zijn zeer nadelig 
voor broedvogels uit moerassige gebieden. Door het koude 
en vochtige weer is er een grote mortaliteit bij jonge 
ooievaars. We zien ook weinig jonge eenden en steltlopers 
(tureluurs, scholeksters en kluten) in het Zwin-reservaat. 
Heel wat steltlopers uit het hoge Noorden hadden een 
mislukt broedseizoen en gingen al vrOeg op trek. Nu 
reeds kan men in ·het Zwin -i~gelm~tig gtoepj-~s

bontbekplevieren,zilverplevieren en steenlopers 
waarnemen op de slikken en de schorren van het Zwin. 

3. De vorige winter uitgevoerde beheerswerken resulteerden 
in een belangrijke toename van het aantal kluten. 
Aantallen broedparen in het Zwin en de omliggende polders: 
ongeveer 2.800 paar kokmeeuwen, 64 paartjes van de 
zeldzame zwartkopmeeuw (dit is een recordaantal), 48 
zilvermeeuwen, 38 kleine mantelmeeuwen, 54 visdiefjes, ·-26 tureluurs, 48 scholeksters, 56 kluten en 2 paartjes 
strandplevier. 
In de reigerskolonie noteerden we 42 paar blauwe reigers, 
22 kwakken. 3 p. kleine zilverreigers, 1 paar koereigers 
en 6 paar aalscholvers. 

4. In juni zijn de kemphaantjes (kooi nr. 3) in 
prachtkleed. Het baltsgedrag van de mannetjes is een 
wandermooi spectakel. Elk exemplaar heeft een schitterende 
kap en halskraag die verschillend is van kleur bij elk 
exemplaar. 

5. Reeds sedert vorig jaar ontwikkelde zich in de 
vloedmerken van de Zwinschorre een vegetatie van een 
20-tal exemplaren van de zeer zedzame strandbiet. Deze 
plant kan beschouwd worden als de voor-auder van de 
gekweekte voederbiet en ook van de suikerbiet. 

De Conservat-or, 
Guido Burggraeve. 
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