
NIEUWS VAN HET ZWIN': 20. april 1972;

1. Zowat overal in het reservaat zien we momenteel grauwe 
ganzen en wilde eenden met kuikentjes. De eerste gansjes 
werden opgemerkt op 10 april, de eerste jong eendjes op 
11 april. Met aandrang vragen we aan de 'bezoekers dat ze 
geen pogingen zouden doen om eieren of jongen in de hand 
te nemen.
Bij de leerkrachten dringen we aan dat ze aan hun leerlingen 
zouden vragen niet in de duinbosjes of in het hoge gras 
rond te lopen, waarin momenteel heel wat vogels nestelen.

2. Ook dit jaar hebben we weer succes met de aalscholvers. 
Omstreeks 14 maart werden 2 jongen geboren.
Niet minder dan 7 koppels ooievaar zijn momenteel aan 
het broeden (eerste ei rond 8 april).

3. Maart en april zijn een bijzonder interessante periode 
om de terugkeer van de zangvogeltjes te noteren die in 
Afrika de winter doorbrachten. Wat het Zwin betreft no
teerden we de volgende aankomstdata :
- tjiftjaf ..................  3 maart ;
- roodborsttapuit ...... ........ 17 maart ;
- fitis .........    26 maart ;
- boerezwaluw    1 april ;
- gele kwikstaart    1 april ;
- tapuit_,................... %.. . 2 april ;
- gekraágde roodstaart ......... ' 8 april.
- nachtegaal .......    9 april.

4. Twee interessante waarnemingen :
- één lepelaar op 9 maart j
- één kruisbek op 18 maart.

5. De hoogste theoretische vloed valt gewoonlijk 36 uren na 
volle en 36 uren na nieuwe maan. Op 15 april viel de 
springvloed samen met een hevige storm met NW~wind.
De ganse vlakte kwam onder water. Dit is wel zeer inte
ressant voor de schorreplanten en ook voor de vogels.
Deze overstroming echter vernielde tientallen legsels van
kokmeeuwen, wilde eenden, kluten en kieviten. Deze vogels
hebben gelukkig nog de tijd om een vervanglegsel voort 
te brengen. Dergelijke hoge vloeden zijn gelukkig uiterst 
zeldzaam in mei-juni. Dan zouden ze alle legsels vernielen 
.en zouden geen vervanglegsel meer tot gevolg hebben;

6. Speciale geleide wandelingen voor de observatie van 
zangvogels (o.a. nachtegaal .. , ). Bijeenkomst om 5 uur 
’s morgens bij de hoofdingang van het Zwin. Data : 1 mei 
en 22 mei.

7. Het lang verwachte boek "De Vogels van België en West-Eu- 
ropa" is verschenen. Dit boek werd geschreven door graaf 
Léon Lippens en Henri Wille. Men kan het kopen in de
Shop bij de ingang van het reservaat evenals in de boekhan
dels.

D0 Conservator,

Guido Burggraeve.


