
NIEUWS VAN HET ZWIN : 15 juni 1982.
De vroegmorgenwandelingen voor het beluisteren en obser
veren van zangvogels kenden het gebruikelijk succes. 
Telkens genoten een honderdtal deelnemers van een prach
tige wandeling om 5 uur 's morgens waarbij een groot 
aantal, vogels gezien en gehoord werden. We telden niet 
minder dan 23 zangposten van de nachtegaal, de koning 
der zangvogels.
In de verzamelingen van het ornithologisch park broeden 
heel wat soorten :
- van de 9 broedparen ooievaar zijn er reeds enkele 

met jongen ;
- 5 paartjes kwak en 1 paar blauwe reiger ;
- een paar sneeuwuil ; .
- de oehoe's brengen 2 jongen groot ;
- 2 paar torenvalk en 1 paar sperwer ;
- 4 paar kluten.
In de Zwinschorre is het broedseizoen op zijn hoogtepunt.
- benevens zo'n 5.000 paartjes kokmeeuw broeden dit jaar 

niet minder dan 6 paar zwartkopmeeuw:-’,.., 12 paar zil
ver- en '2. paar stormmeeuw;

- de-beheerswerken resulte er denzin eerr-nieuwe toename"van 
het aantal broedparen visdiefje ; minstens 375 paar;
er is ook weer een Dougall's stern gepaard met een 
visdiefje. Alle sterns broedn op de eilanden in de 
vijver voor de Chalet van het Zwin ;

- 8 paar strandplevier, 2 bontbekjes, 27 kluten, 62 schol
eksters en 42 paar tureluurs broeden. In de duinbosjes 
telden wer 46 nesten blauwe reiger en 16 kwaknesten.

Zoals gewoonlijk kunnen we ook dit jaar in de loop van 
de maand juni enkele "overzomeraars" noteren. Dat zijn 
soorten die hier in deze periode verblijven en die normaal 
in noordelijker streken hun broedgebeid hebben. Enkele 
aantallen : 6 steenlopers, 2 oeverlopers, 1 bosruiter,
1 groenpootruiter, 3 zilverpleviers, 2 rosse grutto's, 
een twingtigtal wulpen, 1 regenwulp en 4 kanoeten.
Enkele zeldzame waarnemingen :
- een grauwe kiekendief op 12 mei en een zwarte wouw 

op 13 mei ;
- 2 witvleugelsterns in prachtkleed op 2 juni. Er zijn 

slechts een twintigtal waarnemingen bekend voor ons 
land. De soort broedt in ZO Europa tot in Centraal 
Azië en overwintert in Equatoriaal Afrika.
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