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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

1. We organiseren een speciale vroegmorgenwandeling in 
de duinbosjes bij het Zwin en in het reservaat zelf op 
1 mei e.k. Het hoofddoel van deze dauwtrip is het 
beluisteren van de vogelzang. De nachtegaal, 4 soorten 
grasmus, fitis, merel, grote en zanglijster en nog andere 
zangvogelsoorten zullen zeker op post zijn. Afspraak 
1 mei om 05 .. 00 u. 's morgens aan de ingang van het 
reservaat. 

2. In het vogelpark z>Jn niet minder dan 24 paartjes 
ooievaar bezig met de nestbouw ; enkele zijn reeds aan 
het broeden. Practisch alle nesten bouwden ze helemaal 
zelf op de platforms bovenin de vele zeedennen .. 

3. In het reservaat bezetten de vele kok- en zilvermeeuwen 
reeds hun broedplaatsen. Ook de veel zeldzamere 
zwartkopmeeuw is terug : op 15 april zagen we zelfs meer 
dan 30 exemplaren. Sedert enkele jaren is het Zwin een 
belangrijke broedplaats geworden vo~r deze prachtige 
meeuwensoort. Oorspronkelijk lagen de broedgebieden in 
Zuidoost-Europa. Dat is duidelijk een vogelsoort d~e haar 
broedgebied naar het noorden toe aan het uitbreiden is. 

4. Hetzelfde fenomeen treffen we trouwens ook aan bij 
de Koereiger. Momenteel verblijven er een 15-tal exemplaren 
in de weidegebieden omheen het Zwin-reservaat. Deze kleine 
witte reiger zie je steeds in de nabijheid van vee. Daar 
pikken ze allerlei insecten op die door het grazende vee 
worden opgejaagd. Vaak ook zitten ze op de rug van runderen 
en schapen. Daar pikken ze teken en andere parasieten 
op. Sedert twee jaar reeds broedt de koereiger in de 
reigerskolonie vlakbij het reservaat. Dat is dan wel de 
enige plaats in ons land. 

5. Sedert 15 april is het visdiefje teruggekeerd in het 
Zwin. Op 17 april waren er 7 vogels. Deze ''zeezwaluw'' 
(zo wordt deze stern in het Duits genoemd) overwintert 
langshe~n de Atlantische kusten tussen de Evenaar en Zuid
Afrika. 
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- een mannetje slechtvalk tot 10 april ; 
- een wespendief op 1 april ; 
- een zwarte wouw op 1 en op 16 april ; 
- een velduil tot 16 april ; 
- een fluiter op 17 april 
- een ta1gaboomkruiper op 17 april. 

De Conservator, 
Maatschappelijke zetel: N.V.Compagnie .Het Zoute, Berkenlaan 4, 8300 Knokke-Hei~ ui do 8 urggr a eve. 
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