
NIEUWS VA}! HET ZWIN : 24 augustus 1978. 

1. De maanden augustus en september zijn een zeer interes
sante periode om prooivogels op trek te observeren, 
Praktisch dagelijks kan men torenvalken (Falco tinnun
culus) en bruine kiekendieven (Circus aeruginosus) zien; 
op 21 augustus waren er zelfs 6 ex. van laatsgenoemde 
soort. Op 17 au~ustus zagen we een grauwe kiekendief 
(Circus pygargus) · op 4 en 20 augustus een visarend 
(Pandion haliaetus~. Binnenkort zullen ook sperwers 
(Accipiter nisus), buizerden (Buteo buteo), blauwe 
kiekendieven(Circus cyaneus) en smellekenvalkjes 
(Falco columbarius) aankomen. 

2. Dit is eveneens een goede ueriode om meeuwen, sterns 
en steltlopers op trek waar te nemen. Dagelijks zijn 
er heel wat ruiters te zien (op 30 juli zagen we zelfs 
alle soorten van onze avifauna (oeverloper, witgatje, 
bosruiter, tureluur, kemphaan, zwarte ruiter en groen
pootruiter); evenals de 3 soorten pleviertjes, steen
lopers, grutto's en zilverpleviers. Er kunnen ook heel 
wat strandlopers waargenomen worden waaronder meerdere 
krombekstrandlopers (Calidris testacea), op 21 augustus 
zelfs 25 ex. Deze soort is een fantastische trekvogel. 
Zijn dichtste broedplaatsen liggen in Taimir (in Arc
tisch Aziatisch Siberië) en ze overwinteren tot in Zuid
Afrika of zelfs Zuid-Amerika. Van 5 tot 7 soorten meeuwen 
(waarbij veel dwerg- en kleine mantelmeeuwen) zijn nu 
dagelijkse kost, evenals 4-5 soorten sterns (dit jaar 
zien we opvallend veel dwergsterns), 

3. Sedert 21 juli zit er een kleine zilverreiger (Egretta 
garzetta) in het reserv·aat. Dit is een prachtige klei
ne witte reigersoort die in Zuid-Europa broedt. In 
België is hij een zeldzame verschijning alhoewel hij 
de laatste jaren toch vrij geregeld gezien wordt, 

4. Momenteel is de plantengroei in de schorre en de dui
nen van het Zwin zondermeer merkwaardig mooi. Vooral 
de schorreplanten die dus rechtr;treekse zeewaterin
vloed kunnen verdragen geven bijzonder mooie kleur
schakeringen. Voor de personen die daarin ge!nteres
seerd zijn schreef de conservator een kleine brochure 
"De Planten van het Zwin" die men zich in de shop kan 
aanschaffen. 

5. Bij de eerste septemberstormen loont het de moeite 
om zeevogels te observeren. Daarvoor neemt men het 
best plaats op een hoog punt (de hoge duinen voor het 
Zwin, de Muur van Zeebrugge). Met wat geluk kan men 
in deze periode jagers (de 4 soorten), stormvogels, 
pijlstormvogels, jan van genten en andere soorten 
observeren. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


