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De tijd van het nestelen is voorbij#
De uiterst zeldzame zwartkopmeeuw (Larus melanocephalis) heeft haar hroedsel 
tot een goed einde gebracht en twee jongen groot gekweekt* De visdief jes 
(Sterna hirundo) hebben een zeer gunstig seizoen gehad, waarbij wij 100 tot 
150 nesten telden* Ongeveer zestig jongen werden geringd* Deze vogels zijn 
grote reizigers* 2ij overwinteren langs de atlantische kusten van Zuid en 
Centraal Afrika* Hond 15 april keren zij bij ons terug om te broeden en ver
trekken reeds in juli, zodra de jongen kunnen vliegen#
Met de ooievaars hebben wij daarentegen weinig sukses gehad# Op vijf nesten 
is er maar één jong grootgebracht* Sen ander nest met drie prachtige jongen 
kende een dramatisch lotï een autobestuurder heeft een der volwassen ooie
vaars die in de parking wandelde omver gereden# De gekwetste vogel kon niet 
meer naar zijn nest vliegen* Daar een broedende, of een met jongen liggende 
ooievaar, nooit het nest verlaat alvorens zijn gezel hem komt vervangen, is 
in dit geval de broedende vogel 56 uren bij zijn jongen gebleven, alvorens 
men de afwezigheid van zijn partner bemerkte* Ondertussen waren de drie 
jongen reeds dood van de honger# Men moet zich toch afvragen welke de menta* 
liteit van een autobestuurder moet zijn die een ooievaar op de parking van 
het Zwin komt ovërrijdem ?
Wij herinneren er nogmaals aan dat de bezoeken die geleid worden door de 
Conservator, doorgaan op iedere donderdag- en zondagmorgen om 10*oo uur# 
lij dens hit bezoek, wandelt men in het gedeelte van het Zwin-dat anders var» 
boden is voor het publiek# Men leert er de vogels en de planten kennen*
De bijdrage die gevraagd wordt om aan een zulkdanig bezoek te mogen deelneme 
wordt integraal aan het World Wildlife Fund gestort*
(-, By- aod, ngooa geleid -bogook- docrgaon- oo- dfeaderèa^-é--au^uetu&)
Dit jasr konden wij de geboorte van méér dan 100 jonge Grauwe ganzen boeken 
(Anser anser)# Tot op heden en vanaf 1957 zijn er ongeveer 750 jonge ganzen 
in het Zwin geboren en geringd* Tijdens de laatste jaren werden er echter 
veel vogels niet geringd, daar zij nu in alle plassen en kreken van het om
liggende broeden, zowel in België ais in Zeeuws-Vlaanderen*
Tan de jonge Grauwe ganzen, in het Zwin geringd, werden er later geschoten 
in Zweden, Denemarken, Duitsland, Holland, Frankrijk, enz#
Mogen wij er nogmaals aan herinneren dat wie een geringde vogel vindt, een 
grote dienst aan de wetenschap bewijst door zijn vondst te melden aan het 
Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, Tautierstra&t, 51» 1040 Brusi
De Heer Thierry Robyns de Schneidauer, Conservator van het Togelpark Het Zw: 
werd door Generaal President Mobutu ais Directeur van het Presidentieel Pari 
voor Afrikaanse Fauna te H’Sele, bij Kinshasa aangeworven# Hij zal het Zwin 
op 50 september aanstaande verlaten*
De Heer Guido Burggraeve, goed gekend door alle ornithologen in West-Vlaan- 
deren -en bijzonder door de leden van "De Wielewaal” - zal hem vervangen*
Wij wensen hem een gelukkige en vruchtbare loopbaan in Het Zwin*
Nu is het de tijd van de "Zwinne-bloemen” « B ©nieder mag er enkele plukken, 
maar wordt verzocht deze bloemen niet met de wortels uit te trekken, wel af 
te s rij den a en er sléchts één of twee bloemtuilt jes mee te nemen# DARE U I
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