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NIEUWS VAN HET ZWIN : 18 juli 1973. 
==================================~ 

1. In oei en juni genoot het Zwin van een bijzondere weton
schappelijke belangstolling : 
- de wetcnochappelijke stage van de ]{andidaat-biologen 

van do Universiteit van Gent, evenalo oeerdcre ctholo
sche onderzoekingen van Biologen van de Universiteiten 
van Rijsel en Luik getuigen van de bijzondere natuur
historische en educatieve waarde van ons reoervaat; 

- neerdere ploogen van de televioie kwanen in het Zwin 
opnanen naken voor natuur-documentaireo. 

2. De zeer gunstige wccrsoootandighodcn hadden con zeer 
goed broodseizoen tot gevolg : 
in on rond hot Zwin noteerden we onder andere : 
62 broedparen kluut (Rccurvirostra avocotta), 49 ochol
eksters (Haematopuo ootralcgus), 38 tureluurs (Tringa 
totanus), ± 3,000 broodparen kokneeuw (Larus ridibundus), 
120 koppels visdiefje (Sterna hirundo), Wc ripgden een 
honderdtal visdiefjes. Dit zijn porkolijk ·fc.ntc.ot;!,ocho 
trekvogels. Ze overwintoren no.nelijk langs de atlanti
soho kusten van Centraal tot Zuid-Afrika. 

3. In do laatste weken vnn de maand juli valt er reeds heel 
J"rat trek yan kleine . .s.tel tlonors. tq __ not.eren. .. Oozegt:;ono 

, __ dagelijks kunnen we dan oeverlopers (Tringa hypoleucos) 
noteren, ovenalo soma belangrijke groepen groenpootrui
tors (Tringa ncbularin), konphanen (Philomachus pugnnx) 
on grutto 1 o (Limosa limooa). Aut:;ustuo iD zowat hot 
hoogtepunt van de trok van prooivogels terwijl we op hot 
einde van die t:Jaand soos duizenden neeuwen en storno 
langsheen do kust vnc,lr oensaticnelc trekverplantsingcn 
zien onderneuen • 

4. ll'lonenteel staat het schorregebied van het Zwin volop in 
bloei. Zowat alle typische planten van het gebied bloci
on: zeekraal, obiono (2 soorten), klein schorrokruid, 
gerande ochijnopurric .•. on n2tuurlijk ook het lansoor. 
I.Iet aandranG wordt eevrnagd : 
- er cvontuèiel slcchto oen klein tuiltje te plukkon ; 
- nooit wortels uit te trekken ; 
- de niet toegankelijke zone van het reservaat te rco-

pectoren. 

De Conservator, 

G. BURGGRAEVE. 


