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1. Momenteel staat de Zwinschorre in volle bloei. De prachtige 
lamscor (of Z•lnneblomme) tovert een groot deel van het 
reservaat om in een uitgestrekte paarse vlakte.Andere zout
mir.nende çlanten zoals zeekraal, klein schorrekni.d, twee 
soorten schijnspurrie, zeealsem en andere blceien eveneens. 
Deze typische schorreplanten hebben de eigenschap om v0edings
stoffen uit zeewater op te nerren en verdragen dus de recht
streekse zcutwaterinvloed. 
De n·eeste van deze "halophyten" hetben een vlezige stengel 
en/of bladeren zodat ze een lange tijd water en voedingsbe
standdelen kunnen ophouden. Het zijn echte waterreservoirs. 

2. We kenden zondermeer een zeer slecht broedseizoen. Zo werden 
bij 15 broedparen ooievaars slechts 8 jongen opgekweekt. 
Momenteel bedraagt onze ooievaarspopulatie meer dan SC vogels. 

3. In~-deze period-e va.n tl,et .. jaar zijn er soms zeer. veel s"teltlopers 
in het Zwin. Ze vinde~ hun voedsel cp de slikken, dat zijn 
deze zcnes in het reservaat die met elke vloe~ overspoeld 
wcrde~ door de zee. 
De talrijkste soorten zijn bonte strandlopers, bontbekplevieren 
en turE•luurs. 
Op 15 augustus zagen we 4 exemplaren van de vrij zeldzeme 
kleine strandloper en ~2 krombekstrandlopers. Deze laatste 
soort is een fantastische trekvcgel. Hun broedgebled 
situêer·t zich in het uiterste N. en N.O. van Siberiê, ten 
noorden van de Jenisser. Hun over~interlngsgebieden liggen 
tot in Zuid!Afrika, soms zelfs Zuid-Amerika. Een exemplaar 
dat bij het Zwin geringd werd cp doortrek is teruggemeld 
oç Barbados (Midden-Amerika) en dit amper 15 dagen later. 

4. Op 9 augustus ~aren er ~25 steenlepers in het reservaat en 
op 23 augustus zelfs meer dan 200. 
Deze trekvogel komt , vooral ;n het winterhalfjaar, algemeen 
voer op de golfbrekers voor het reservaat. 
Bij hoogwater komen ze overtijen ir het Zwln. Deze soort 
broedt in N.Europa, N.Aziê en het ui.terste Noorden van 
Amerika. 
Vogels die op Groenland broeden kc~en geregeld i~ West
Europa overwinteren. 

5. Op 19 augustus ringden we een wilgengors. Dit is een soort 
die in het uiterste noordcosten van Europa broedt en in 
Siberiê. De trekrcutes zijn vooral ZO gesituêerd. Steeds 
~eer vogels worden als dwaalgast in West-Eurcpa •aargenomen. 
Het betrof een andult marnetje. In ons land zijn er slechts 

enkele waarnemingen bekend. 
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