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1. Begin juli is de derde uitgave van het boek ''Het Zwin, 
Leven tussen Land en Zee'' verschenen. 
De tekst is geschreven door de conservator. Het boek is 
geillustreerd met prachtige foto's van de bekende natuurfo
tograaf Michel Decleer. 
Volgende aspekten van het Zwin komen aan bod 
- de ontstaansgeschiedenis van het Zwin ; 
- de bufferzone van het reservaat , 
- de natuurhistorische waarde van het reservaat 

het educatief vogelpark ; 
- het wetenschappelijk onderzoek. 

2. Momenteel staat de Zwinschorre in volle bloei. De 
lamsoor (de bekende ''zwinneblomme'' bloeit, evenals andere 
typische schorreplanten zoals zeekraal, klein schorrekruid, 
z-e·easter, zeeal-sem e. V·· .. a. 
Men noemt ze halofyten of zoutminnende planten omdat ze 
rechtstreekse zeewaterinvloed kunnen verdragen. 

3. In deze periode van het jaar ziet men in het Zwin 
geregeld tot 150 steenlopers (enkel bij hoogtij). 
Deze algemene trekvogel treft men vooral op de golfbrekers 
voor het reservaat aan. Ze verblijven hier van juli tot 
mei. Als het vloed is komen ze in het reservaat overtijen. 
De steenloper broedt in het uiterste noorden van Europa, 
Azie en Noord-Amerika. 
Zelfs steenlopers die op Groenland broeden komen in West
Europa de winter doorbrengen. 

4. Net zoals vorig jaar is er dit jaar een kleine invasie 
van kleine zilverreigers in de Zwinstreek. Het eerste 
exemplaar xwerd op 29 mei waargenomen. Op 28 juli noteerden 
we reeds 11 exemplaren. 
Deze kleine witte reiger heeft in de broedtijd prachtige 
sierveren (zgn. ''aigrette''-veren) op kop, hals en rug. 
Sinds een vijftiental jaar kent deze soort een opmerkelijke 
uitbreiding naar het noorden toe. 

5. Dagelijks kan men in het reservaat ook lepelaars 
observeren. 

6. Van 16 juni tot 21 juli verbleef in het Zwin een reuzen
stern. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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