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In juni/juli broedden twee paar Lepelaars met succes 
in de reigerskolonie bij het Natuurreservaat Het Zwin. 
Dit betreft de eerste broedgevallen voor ons land. Er 
zijn drie jongen uitgevlogen. Deze bevinden zich momenteel 
in de lagunes die zich in het reservaat bevinden. De 
volwassen vogels hebben een totaal wit verenkleed ; de 
jonge vogels hebben zwarte vleugelpunten. In deze periode 
van het jaar trekken langs de kust en het Zwin heel wat 
Ned~rlandse broedvogels voorbij. Hun broedplaatsen 
bevinden zich noordelijk tot op de Waddeneilanden ; ze 
gaan in Mauretani~ overwinteren. Geregeld pleisteren 
in het Zwin tot meer dan 20 exemplaren. Lepelaars hebben 
een eigenaardige spatelvormige snavel. 
2. In deze periode zien we ook heel wat Kleine 
zilverreigers in het Zwin ; op 10 augustus telden we 
1 s avonds 33 exemplaren. Deze kleine witte reigersoort 
broedt eveneens in de kolonie ; dit jaar waren er 14 
broedparen. Daarmee verdubbelde het broedbestand in 
vergelijk.ing met vo~!g jaar. 
3. Ook .de Koereigers broedden met succes. Er waren 9 
broedparen. Deze vogels zoeken hun voedsel in de nabijheid 
van grazerid vee. Deze reigers zijn namelijk insecteneters. 
Voor deze· drie grote steltlopersoorten herbergt het Zwin 
de enige broedende populaties voor ons land. 
4. Vooral in augustus staat de Zwinschorre er prachtig 
bij. Dit is namelijk de bloeiperiode voor heel wat 
zoutminnende planten. De Lamsoor (veelal ''zwinneblomme'' 
genoemd) staat in volle bloei. 
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- de zeldzame Lachstern werd waargenomen op 3 augustus 
en zelfs twee exemplaren op 10 augustus 
- een Slechtvalk op 8 augustus. 
- een Hop op 13 augustus. 
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Sinds korte tijd kan het Nieuws van het Zwin en andere 
interessante informatie op het internet geraadpleegd 
worden. Het is o.a. mogelijk om het Nieuws van het Zwin 
voortaan via electronische weg te bekomen. Het volstaat 
in te loggen op www.zwin.be en de aanvraag daartoe door 
te seinen. 

Oe Conservator, 
Guido Burggraeve~ 
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