
NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 juni 1975,

Op 24 mei laatstleden ontvingen we in Het Zwin de 
Heer J. SCHLESINGER, Staatssekretrris van Defensie 
van de Verenigde Staten van' Amerika. De Heer Schle
singer, zelf een verwoed ornitholoog, was erg enthou
siast over de verscheidenheid aan soorten doch even
eens over de dichtheid ^an de hroedkolonie1 s in óns 
reservaat. Van 6 uur 's morgens tot 's middags 
werd hij door Graaf L. Lippens en door de conservator 
rondgeleid. Het is reeds de tweede maal dat de Heer 
Schlesinger het Zwin bezocht.
Dit jaar hebben we in het Zwin negen broedparen 
ooievaar. De vrij slechte weersomstandigheden waren 
oorzaak dat heel wat Jongen stierven..
Drie nesten werden volledig door de ooievaars zelf 
opgetrokken. Twee nesten bevinden zich in de top 
van een den (rechtover de vroegere Koninklijke Villa 
en bij de vijver achter het bureau van de conservator). 
Meerdere vogels broedden met succes in de verzame
lingen :
- de oehoe (Bubo bubo) kweekt drie Jongen op ;
- vijf paartjes kwak (Nycticorax nycticorax) :
- in kooi nr. 19 broedt een ekster (Pica pica; en 

in kooi nr. 6 bouwt een paartje stormmeeuwen 
(Larus canus) een nest.

Op 24 mei laatstleden werd een speciale vroege mor
genwandeling georganiseerd om de zang,der vogels te 
beluisteren om 4 uur. Op alle gebied was het een 
succes meer dan 200 deelnemers hebben kunnen ge
nieten van de wondermooie zang van heel wat nachte
galen (Luscinia megarhynchus’) en van abdere zangvo
geltjes die in de duinen broeden,
In de schorre van het Zwin' is de broedperiode zowat 
op zijn hoogtepunt;
- zes paartjes zilvermeeuw (Larus argentatus) broe

den (dit zijn de enige voor ons land) j
- bijna 100 broedpaartjes visdief (Sterna hirundo) 

broeden in enkele kleine kolonie’s. Dit is even
eens de enige kolonie voor België.

Enkele interessante waarnemingen ;
- 5 lepelaars (Platalea leucorrhoa) op 10 mei en 

4 op 28 mei ;
- een grote burgemeester (Larus hyperboreus) verblijft 

in het Zwin en in de omgeving sedert meer dan
twee maanden ;

- op 17 april laatstleden werd nog een mannetje 
sneeuwgors geobserveerd ,* dit is de laatste 
lent e waarneming van deze soort voor ons land 5

- 32 krombekstrandlopers (Calidris ferruginea) op 
24 mei.

In het reservaat bloeien reeds heel wat bloemen 
(o.a. dag- en avondkoekoeksbloem, Deens lepelblad, 
melkkruid, Engels gras ...). Het is duidelijk dat 
het niet past bloemen te plukken in een natuurreser
vaat.

De Conservator, Guido
Burggraeve. .


