
.NIEUV'!S VAN HET ZWIN : 10 JUNI 1977. 

1. In de maand mei genoot het Zwin van een bijzondere 
wetenschappelijke belangstelling : ' 
- de 2 ecologische stages van de Universiteit van 

Gent en de ethologische stage van de Universiteit 
van Luik beklemtonen de wetenschappelijke en de edu

catieve waarde van ons reservaat ; 
er werden ook twee documentaires vertoond op de 
televisie. De eerste betrof de wetenschappeli~~e 
waarde van het Zwin als schorregebied en werd op 
de O.R.T.F. vertoond ; de tweede ging over de 
problemen die zich stellen rond een bungalowproject 
(700 zomerhuisjes), net achter de dijk van het 
naderlands gedeelte van het reservaat.Deze laatste 
werd op N.O.S. vertoond. 

2. Vooral in de maanden mei en juni speelt het Zwin een 
zeer vooraanstaande rol op gebied van natuurbescher
mingsedti.catie en mentalitei"tsverandering t.o.v. van 
natuur. Duizenden schoolkinderen en ook volwasse
nen genieten in deze periode van een geleid bezoek. 
Tot voor enkele jaren kwamen de meeste schoolgro~pen 
naar het Zwin op schoolreis. Nu is een dergelijk 
bezoek (doordat het meestal geleid wordt of ook met 
de hulp van vragenlijsten) een prachtige les in bio~ 
logie en natuurbescherming gewor·.!.AD. 

3. Van de ach:t paartjes~_ooi_eva:cazi (Ciconia 'ëicónia) ,,· 
hebben er minstens vijf jongen, Een blàüwe reiger 
('Ardea cinerea} broedt eveneens in hét park nabij de 
ooievaars. Ook de aalscholver ( Pha:lacrocorax.carbo) 
kweekt één jong op. 

4. De beheerswerken die we voriue winter lieten uitvoe
ren hebben het verhoopte succes tot gevolg : de vis
diefjes (Sterna hirundo) zijn andermaal toegenomen 
(we telden bijna 200 nesten). Niettegenstaande deze 
werken, die eveneens dienen om kokmeeuwen en zilver
meeuwen te beperken nemen deze soorten toch erg toe 
(respectievelijk 4.400 en 10 broedparen dit jaar). 

5. Ook voor de andere broedvogelsoorten vordert de broed
periode. In het Zwin en de onmiddellijke omgeving 
noteerden we onder andere 2 paartjes stormmeeuw (La
rus canus), 1 zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), 
dit nest werd ongelukkiglijk verlaten, 43 paartjes 
kluut (Recurvirostra avosetta), 32 tureluurs (Trin
ga totanus), 52 scholeksters (Haematopus ostralegus), 
7 strandpleviers (Charadrius alexandrinus) en onge
veer 55 bergeenden (Tadorna tadorna). 

6. Juni is de bloemenmeand. Vooral in de duinen is er 
een zeer weelderige vegetatie. In de schorre komt 
het hoogtepunt van de bloeitijd pas eind juli en 
augustus. Onnodig te zeggen dat het niet past bloe
men te plukken in een natuurreservaat. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 


