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NIEUWS VAN HET ZWIN: 13 APRIL 2001. 

1. Traditioneel organiseren we ook dit jaar weer een speciale 
vroegmargenwandeling. Deze gaat door in de Zwinbosjes en 
heeft als hoofddoel het observeren en vooral het beluisteren 
van de vogelzang (nachtegalen, fitissen, 4 soorten graSill.ls·, 
lijsters," kneutjes en andere). 
Afspraak : dinsdag 1 mei om 05.00 u: 's morgens aan de ingang 
van het Zwin. Laarzen zijn wenselijk·. 

2. In het educatief ornithologisch park zijn meerdere 
sOaorten reeds aan het broeden : 
- in een grote zeeden, ·middenin het park, zijn er drie nesten 
aalscholvers. Deze hebben reeds jongen. Voor hen is het 
broeden reeds begin februari begonnen ; 
- niet minder dan 26 paartjes ooievaars broeden of zijn 
bezig met de nestbouw ; 
- het paartje oehoe broedt ; 
- in de twee grote reigerskooien z~Jn enkele soorten eveneens 

. reeds aan het br_oeden : 2 paartjes kwal<, 2 paartjes koereiger 
en 3 paartjes kleine zilverreiger • 

3. Als gevolg van het koude voorjaars"'eer heeft de 
voorjaarstrek en ook de broedtijd een duidelijke vertraging 
opgelopen. Dit is eveneens het geval voor de plantengroei-

4. De periode eind maart en april is interessant om de 
terugkeer van onze zomergasten te noteren ; de meeste 
overwinterden in Afrika. We noteerden de volgende data 
- een fitis op 24 maart ; 
- een boerenzwalw op 26 maart · ;. 
- een tapuit en twee roodborstt.apuiten op 26 maart 
- een wespendief op 27 maart ; 
- er was trek van boompi~ers op 2 april ; 
- 4 rouwkwiks.taarten op 2 april. Deze ondersoort van onze 
witte kwik broedt in het noorden van de Britse Eilanden. 

5. Momenteel kan men in de Zwin-schorre nog heel wat 
steltlopers observeren die tot ver in Siberië broeden.Zo 
noteerden we op 12 maart 43D zilverplevieren en 38 
kanoetstrandlopers. Deze soorten kan je hier tot half mei 
waarnemen. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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