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naar het eigenlijke Zwin; de terugtocht had plaats over en 
langs de binnendijk. Was het seizoen nog te vroeg om de meeste 
planten in bloei te zien, toch was de oogst zeer rijk. 

Na koffiedrinken in hotel 't Zwin, nam men afscheid van 
den Heer Hoolhorst, vol dankbare gevoelens voor zijn zeer 
deskundige leiding. Vele leden van Dodonaea zullen stellig 
terugkeeren naar Zeeuwsch Vlaanderen om zich door hem nog 
meer merkwaardigheden van dat mooi land te laten toonen. 
De terugtocht ging via Brugge ; hier werd een kleine bijexcursie 
gehouden over heuvels en dalen van de groote plaats. Om 
17.30 uur was men behouden teruggekomen aan het Botanisch 
Instituut, diep overtuigd van de noodzakelijkheid meer excursies 
te houden. 

Excursie op Zondag 13 September 1936 naar het Zwin. 

Aanwezig de leden: Verschaffelt, mevr. Verschaffelt, de 
Waele, van Oye, van Oye, Beke, Gillis, van Ceulebroeck, Poma, 
de Coninck, Bracke, Bertrand, Jacobs, Vreeeken en Ftmke. 

Maakten de excursie mee: mevr. de Waele, mevr. Gillis , 
mevr. van Ceulebroeck, mevr. en juffr. Vreecken, de heer 
Vreecken, juffr. de Corte, de heer Dossche, de heer en mevr. 
Cardon , mevr. Schelstraete, de heer en mevr. de Boel. 

Verontschuldigd: mevr. de Coeyer. 
Een volksmenigte van liefhebbers moest teleurgesteld worden 

wegens gebrek aan plaats in de autobus. 
Langs den bekenden weg werd gereden naar het haventje 

van Cadzand, alwaar ons trouwe medelid Hooihorst ons op 
wachtte, om zijn gewaardeerde leidersdiensten te verrich~en. 

De wandeling ging over de duinen, vervolgens langs het strand 
naar de grenspaal. De grens was voor eenige oogenblikken 
verdwenen (cetera desunt), belangrijke wetenschappelijke discus
sies hadden plaats, waarnaar met ademlooze spanning geluisterd 
werd. Even over de grens ontmoetten wij ons Brugsch medelid 
Vande Vijvere, vergezeld van een talrijke schare uit zijn stad, 
a:tn:selokt door d·a blijkbaar uiterst gunstigereputatie van ons 
genootschap. Door de duinen ging het naaJ het eigenlijke Zwin, 
waar de Statice jammer genoeg ver uitgebloeid bleek. Na drie 
uur wandelen en botaniseer-en werd Zoute bereikt, waar het 



-61-

gezdschap zich verspreidde over de verschillende restaurants 
van de pla?"ts om het middagmaal te gebruiken. Hierna moest 
de Heer Hooihorst om verlaten. Onder leiding van den Heer 
Vande Vijvere werd een korte wandeling gemaakt door de 
bosschen van Zoute, waar op een hoog punt wij een prachtig 
uitzicht genoten op de streek. Hierna verlieten de Bruggenaren 
ons en vertrokken wij naar Gent, waar om 5.30 het Botanisch 
Instituut werd bereikt. 

Ornithologisch verslag van de excursie naar het Zwin 
op 15 Mei 1936 (met 6 ill.) 

A. HooLHORST. 

Hoewel de excursie naar het Zwin op 15 Mei j. l. geen speciale 
vogelexcursie was en niet de voor vogelwaarneming gunstigste 
plekjes werden bezocht, konden de volgende vogels toch waar
genomen worden. 

Het visdiefje ( S t e r n a h i r u n d o) zomergast langs de hele 

Noordzeekust. Makkelijk van andere sternsoorten te onder
scheiden door de rode poten en de rode snavel met zwarte 
punt. Kleur van poten en snavel zijn voor de gehele sternen
groep duidelijke kenmerken. Het visdiefje broedt zowel op 
het strand voor het Zwin, in het Zwin zelf en in de moerassige 
landen achter de dijk. Het nest is weinig kunstig, soms volstaat 
de vogel met een kuiltje; meestal drie eieren, waarvan kleur 
en tekening sterk uiteenlopen, soms blauwachtig of zwart
grauw, meestal licht bruin. 
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