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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 
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1. In deze periode van het jaar kan men in het Zwin dagelijks LEPELAARS 

observeren. 
Dit zijn broedvogels uit Nederlandse natuurgebieden : De Bosplaat op 
Ter".chell ing, De Muy op. Texel, het Naardermeer, de Oostvaardersplassen. 
het Zwanewater bij Callantsoog. Hier zijn dit doortrekkers want hun 
ove·rwinteringsgebieden bevinden zich in Afrika, tot in Mauretanië. 
Lepelaars zijn grote witte steltlopers. Ze zoeken hun voedsel in het 
ondiepe water op de slikken. Dat bestaat hoofdzakelijk uit allerlei 
kleine slakjes, wormpjes en visjes. 

2. Dit jaar is er een kleine invasie van KLEINE ZILVERREIGERS in de Zwin
streek. Het eerste exemplaar werd reeds waargenomen c~ 16 mei. Sinds 
half augustus ziet men geregeld 6 tot e exemplaren in het Zwin. 
Ziverreigers zijn prachtige witte reigers. In paarkleed hebben ze 
op de hals, buikzijde en rug prachtige sierveren, dit zijn de zoge
naamde "aigrette"-veren. 

·sfndçeen Vijft'iental jaren ·breidt deze soort haar verspreidiAgsg€·~ 
bied spectaculair uit naar het noorden. Zo is hij voor ~et Zwin een 
regelmatig be·zoeker geworden die hier soms rr.eerdere weken verblijft 
in het zomerhalfjaar. 

3. Op de vijvers in het reservaat ziet men geregeld vrij grote aantallen 
AALSCHOLVERS en FUTEN. Ze vinden er allerlei zeevissen in overvloed. 
Recent zag men tot 30 AALSCHOLVERS, een tiental FUTEN, een ROODHALS
FUUT en drie GEOORDE FUTEN. 

4. Oe docr de zee dagelijks overstroorr.de slikgebieden in het Zwir; zijn 
bijzonder voedselrijk voor steltlopers. Men treft er dan ook rr.eerdere 
tientallen strandlopers en bontbekpleviertjes aan, evenals allerlei 
soorten ruiters. 
Op 20 augustus noteerden we enkele KLEINE STRANDLOPERS en ook 16 KROM-· 
BEKSTRANOLOPERS. Deze laatste is een fantatische trekvogel. Zijn broed
gebieden liggen in het uiterste N. en N.O. van Siberië, hun overwinte
ringsgebieden tot in Zuid-Afrika. Uitzonderlijk worden ze zelfs in Zuid
Amerika aangetroffen. Een exemplaar dat bij het Zwin werd geringd werd 
15 dagen later öp Barbados (Centraal Amerika) ter-uggevangen. 

5. De OOIEVAAR~ hebben dit jaar 18 jongen grootgebracht. 
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Guido Burggraeve. 


