
NIEUWS VAN HEI ZWIN : 18 JUNI 1979.
1. Ook dit jaar weer kenden de vroegmorgenwandelingen voor

het beluisteren van de vogelzang het gebruikelijke succes. 
Zowel op 1 mei ais op Sinksenmaandag waren er telkens 
meer dan 120 deelnemers. Het waren prachtige excursie’s 
om 4 uur 's morgens waarop heel wat nachtegalen en ande
re zangvogels werden beluisterd. We noteerden 18 zang- 
posten van de nachtegaal (Luscinia megarhynchos).

2. In het park zijn er dit jaar heel wat broedgevallen ;
- slechts 2 paar ooievaars kweken jongen op ; er waren 

nochtans 7 broedgevallen doch door de slechte weers
omstandigheden was er een grote mortaliteit ;

- een paartje torenvalk (Falco tinnunculus) heeft twee 
jongen ; de oehoe*s (Bubo bubo) zelfs drie ;

- in de meeuwenkooi broedt een stormmeeuw (Larus canus) 
evenals een kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).

3. In de Zwinschorre is het broedseizoen op zijn hoogtepunt. 
Meer dan 250 paar visdiefjes (Sterna hirundo) broeden.; 
er is andermaal een gemengd broedgeval van de Dougall*s
stern( Sterna dougallii) X visdiefje. Bij een 5.000-tal 
paartjes kokmeeuw (Larus ridibundus) worden geregeld tot 
8 zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) waargenomen ; 
van die zeldzame meeuwensoort is er één broedgeval doch 
twee-exemplaren zíjn gepaard met--een kokmeeuw, overigens 
zijn er 4 juveniele vogels (dit zijn jongen van vorig 
jaar ; ze zijn slechts na 2 jaar volwassen).

4. Enkele interessante zeldzame waarnemingen :
- een roodhalsfuut (Podiceps griseigena) tot 15 juni ;
- een lepelaar (Platalea leucorodia) tot 5 juni ;
- door het slechte weer viel de voorjaarstrek dit jaar 

bijzonder laat ; zo noteerden we op 3 juni nog meer 
dan 40 zilverplevieren (Pluvialis squatarola); dit 
is een soort die in het uiterste noorden van Europa 
en in Siberië broedt.

- sedert 10 juni zien we geregeld een kleine zilverreiger 
(Egretta garzetta).

De Conservator,
Guido BurggraeVe,


