
NIEÏJWS VAN HET ZWIN ï 18 april 198a.
1. Ook dit jaar worden twee speciale vroegmorgenwandelingen 

georganiseerd in de duinbosjes bij het Zwin-reservaat.
Het hoofddoel is vooral het beluisteren van vogelzang 
(nachtegalen, grasmussen, fitissen, kneutjes, lijsters 
enz.). Afspraak : zaterdagen 1 en 15 mei om 5.00 u.
's morgens bij de ingang van het Zwin.

2. Gunstige meteerologische omstandigheden veroorzaakten 
intensieve vogeltrek op 4 april laatstleden.
Vooral 's morgens was er veel trek van kandetstrandlopers 
en kemphaantjes. We noteerden eveneens 2 velduilen en 
niet minder dan 21 dagroofvogels op trek : 4 sperwers,
2 havikken, 5 torenvalken en 1 smelleken, 3 bruine kie
kendieven, 2 wespendieven, 3 buizerden en 1 zwarte wouw.

3. Het zachte weer veroorzaakte een vroeg broedseizoen.
Heel wat wilde eenden en grauwe ganzen broeden. We zagen 
trouwens reeds kuikentjes. In de reigerskolonie die zich 
in de duinbosjes bevindt zijn reeds heel wat vogels jongen 
aan het grootbrengen.
Ook in de verzamelingen is het broedseizoen begonnen :
- 10 paar ooievaars zl.jn..aan de.nestbouw begonnen.; .
- de oehoe (kooi nr. 10) heeft jongen en meerdere kwakken 

(kooi nr. 16) broeden.
In de schorre kwamen de kokmeeuwen massaal tergg in de 
broedkolonie's. Op 5 april noteerden we 3 en op 15 april 
5 ex. van de zeldzame zwartkopmeeuw. De eerste visdiefjes 
werden waargenomen op 4 april. Deze vogels overwinteren 
tot in Zuid-Afrika.

4. Enkele waarnemingen van zeldzame vogels :
- 3 roerdompen overwinterden ; laatste waarneming op 

11 februari *,
- een porseleinhoen op 28 maart.

5. Maart, april en ook mei nog zijn een interessante periode 
om de terugkeer van zangvogels te noteren die in Afrika
de winter doorbrachten. In het Zwin noteerdaiwe de volgende 
eerste data :
- tjiftjaf op 8 maart ;
- reodborsttapuit op 23 maart ;
- oeverzwaluw, boerezwaluw en tapuit op 4 april ;
- gekraagde roodstaart op 6 april ;
- nachtegaal op 8 april.

De Conservator,
Guido Burggraeve.


