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1. De vroegmorgenwandeling van 1 mei 11. om 05.00 u. kende 
een groot succes. Meer dan 120 deelnemers hebben genoten van 
een heerlijke dauwtrip. Er waren meer dan 25 nachtegalen, 3 
zangposten van de zeldzame sprinkhaanrietzanger en zelfs één 
zangpost van de uiterst zeldzame roodmus. Deze laatste soort 
broedt vooral in Scandinavië en breidt haar broedgebied steeds 
meer zuidelijker uit. Sedert enkele jaren broedt deze mooie 
graaneter onregel·matig in ons land, voor·al in de duinbosjes: 

2. In het educatief vogelpark broeden heel wat soorten 
- het paartje oehoe kweekt 3 jongen op 
- niet minder dan 26 paar ooievaars broedt of heeft reeds 
jongen; 
- 4 paartjes kluut en 
, 4 paar kwak, 2 paar 

paar grutto 
koereiger en 2 paar kleine zilverreiger. 

3. Tot eind mei kan je in de schorre geregeld vrij grote groepen 
steltlopers zien die nog op doortrek zijn naar hun broedgebieden 
die vaak tot in Siberië gelegen ZlJn. Enkele tellingen 

zilverplevier 170 ex. op 10 mei en 110 op 24 mei 
rosse grutto 110 ex. op 10 mei en 85 op 12 mei 

- kanoetstrandloper 25 ex. op 10 mei en 12 op 24 mei. 

4. Momenteel zien we omzeggens dagelijks lepelaars in het 
reservaat; soms zelfs meer dan 10 exemplaren. Dit zijn grote 
witte steltlopers met een specifieke spatelvormige snavel. 
Deze is afgezet met gevoelige tastzenuwen. Deze vogels voeden 
zich hoofzakelijk met kleine zeeörganisemen, weekdieren, wormen 
en kleine visjes die ze vangen in de slikken en de ondiepe 
plassen in het reservaat. 
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- een toppereend wordt geregeld waargenomen sinds 29 mei; 
- op 10 ~n 11 mei was er veel thermiek en een intensieve trek 
van roofvogels. Enkele natuurgidsen observeerden boven het 
Zwin volgende aantallen 4 smellekenvalken, 60 bruine 
kiekendieven, 3 blauwe kiekendieven, z· grauwe kiekendieven 
en één visarend 
-een slechtvalk op 13 mei 
- één zangpoSt van een fluiter van 11 tot 17 me~ 

- sinds 17 mei wordt geregeld een paartje Noordse sterns 
waargenomen in het reservaat. 

P.S. Hebt u een E-mail adres, laat het ons weten. Ons adres:_ 
kris. struyf ~ zwin.be 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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