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NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUMS VAN HET ZMIN i 19 .juni 2000.

1 » De vroegmorgsnwandeling van 1 mei (om 5 u. !s morgens) 
kende een buitengewoon succes. Meer dan 160 deelnemers 
genoten van een zeer geslaagde excursie. Er waren meer 
dan 30 zangposten (territoria) van de nachtegaal evenals
2 zangposten van de vrij zeldzame sprinkhaanrietzanger.

2. In het educatieve vogelpark broedden 24 paartjes ooievaar. 
Tengevolge van uiterst ongunstige weersomstandigheden (veel 
regen en koud stormweer) was er een grote sterfte bij de 
jongen in het begin van juni. Slechts 5-6 jongen bleven 
in leven. Daarenboven is het seizoen reeds te ver gevorderd 
om alsnog voor een vervanglegsel te kunnen zorgen.

3'. Eveneens tengevolge van dit barre weer is het broedsel- 
zoen eveneens ongunstig voor wilde eenden, kluten, tureluurs 
en nog andere vogelsoorten' die nestvlieders zijn. Dat zijn 
soorten waarvan de jongen het nest reeds verlaten enkele 
uren na hun geboorte.

4. Sinds 9 juni worden geregeld kleine groepjes kruisbekken 
'waargenomen. Dit is wellicht de voorbode van een invasiejaer 
van deze soort die vooral broedt in de naaldbossen van 
Scandinavië. Kruisbekken zijn onregelmatige trekvogels.
We zien ze in onze streken vooral na een zeer goed 
broedseizoen gevolgd door voedselschaarste in hun 
broedgeb ieden.

5 . Enkele interessante waarnemingen ;

- een griel op 23 april ;
- een visarend op 29 april, 6 mei en 9 mei ;
- twee wespendieven op 16 mei ;
- een rode wouw op 8 juni ;
- practisch dagelijks zien we overzomerende lepelaars in 
wisselende aantallen, vairërend van 4 tot 12 exemplaren.

De Conservator,

Guido Burggraeve.
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