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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

1. De Zwinschorre staat er vochtig bij na de recente zeer hoge 
springvloeden. 
De lagunes in het gebied zijn bijzonder visrijk en zijn dan ook 
zeer aantrekkelijk voor heel wat visetende vogelsoorten : er 
zijn steeds heel wat futen en dodaarsjes aanwezig, meestal ook 
enkele geoorde futen en soms aak· de zeldzamere kuifduiker en 
de roodhalsfuut. Steeds ook zijn er heel wat aalscholvers, blauwe 
reigers, kleine zilverreigers. Op 7 en 8 oktober was er zelfs 
één grote zilverreiger. 

2. Momenteel verblijven in het educatief vogelpark tussen de 
50 en 62 ooievaars. Heel wat exemplaren zijn vreemde vogels die 
hier neergestreken zijn. Zo observeerden we onlangs 6 Nederlandse 
en 2 Franse oOievaars ; er was ook een vogel met een ring van 
11 Poland"~ 

3. In de uitgestrekte obiene-velden in de Zwinschorre verblijven 
momenteel enkele honderderi oeverpiepers en ook wel enkele 
exemplaren van de zeldzamere waterpieper. Deze vogels broeden 
in Noord-Scandinavii. Op het zaad van de bekende lamsoor (de 
''zwinneblomme'') komen talloze kneutjes foerageren, evenals nog 
heel wat andere zaadetende zangvogels. 

~~_En~~!~_Q!j~gn~~!~-~~~!n~m!ng~n_!_ 
- een grote gele kwikstaart sinds begin september 
- geregeld zien we ~~n of twee ijsvogels ; 
- acht krombekstrandlopers op 1 september 
- 31 zwarte ruiters op 21 september ; 
- 375 tureluurs op 1 september ; 
- sedert 20 september wordt de visarend geregeld waargenomen; 
op 23 september waren er zelfs twee exemplaren; 
- geregeld ook zien we een mannetje slechtvalk ; 
- een zwarte wouw op 13 september 
- vier toppereenden op 8 oktober. 

~~-N!~~~Ë~~~-~~~!_h~!_Zw!~-~~-g~-~~!~~1!~~~~ 
Zonet uerscheen bij het Davidsfonds een nieuw bo~k : "Het Zwin 
Tussen Knokke~ Damme en Sluis". Dit boek behandelt vooral de 
grote natuurwaarden van het Zwin en van de ganse Zwinstreek : 
schorren en slikken, strand en duinen, de Wallen van Damme, Sluis 
en Retranchement, de wilde ganzen, de boomkikkers, open zeevogels, 
krotwilgen enz. Fotograaf : Misjel Oecleer; auteur : Guido 
Burggraeve. 
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