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1. In deze periode van het jaar zijn er in de Zwinschorre 
steeds lepelaars te zien. Op 2 augustus waren er zelfs 
29 exemplaren. Deze vogels zijn hier enkel op doortrek: 
het zijn Nederlandse broedvogels die in Afrika gaan 
ove-rwinteren, tot in Mauretani~. 
Deze grote witte steltloper heeft een lange lepelvormige 
snavel. Deze bezit op het uiteinde tastzenuwen. Op deze 
manier zeeft hij het slik en voedt zich aldus met kleine 
weekdieren, wormpjes, visjes én kleine zeeorganismen~ 

2. Dok de kleine zilverreiger is 
vogelsoort geworden. 

in het Zwih een algemene 

sedert· drie jaar in 
Hij heeft prachtige 

de zogenaamde 

Deze kleine witte reiger broedt 
de reigerskolonie bij het Zwin. 
sierveren op kop, rug en hals, 
'~aigrette-veren'' • 

. (;eregeld k~n -je tot ·20 exe~plar·e .. n zien in reser·vaat. 

3. In augustus is het Zwin omgetoverd in één reusachtig 
paars tapijt. De lamsoor (of 11 zwinneblomme 11

) staat in 
volle bloei. Net zoals velle andere soorten (zeekraal, 
klein schorrekruid, zeealsem, schijnspurrie ) gedijt 
ook deze prachtige plant in een znut milieu. Het zijn 
schorreplanten. De schorre is deze zone die bij hoge 
vloeden door de zee wordt overspoeld. 
Soms noemt men ze ook halofyten of zoutminnende planten. 
Elke soort groeit optimaal in een aparte strook, 
afhankelijk van de zeewaterinvloed die ze- kan verdragen. 

4; Op de slikken van het Zwin kan men nu heel wat strand
lopers, plevieren en ruiters observeren. De meest 
algemene zijn bonte strandlopers, tureluurs en 
bontbekplevieren. Met het geleid bezoek van zondag 
2 augustus zagen we echter ook minder algemene soorten 
zoals krombekstrandlopers, kleine strandlopers, kanoeten, 
strand- en zilverplevieren, groenpootruiters en nog 
andere steltlopers. 
Veel van deze soorten zijn nu op doortrek. Ze komen 
uit het hoge Noorden (zelfs uit IJsland en Siberië) 
en trekken nu naar hun overwinteringsgebieden. Dat is 
soms zelfs tot in Zuid-Afrika. 
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