
NIEUWS VAN HET ZWIN ï 26 augustus 1972.

1. De broedperiode kunnen we ais afgesloten beschouwen en 
was vrij ongunstig door de slechte weersomstandigheden.
Toch waren er voor heel wat soorten meer broedparen dan 
de vorige jaren. Zo ondermeer ï
56 paartes kluut (Becurvirostra avocetta),
48 scholeksters (Haematopus ostralegus),
43 tureluurs (Tringa totanus),
+ 6 5  bergeenden (Tadorna tadorna),
* 2.800 paartjes kokmeeuw (Larus ridibundus),
109 paartjes visdiefje (Sterna hirundo).

2. De tweede helft van augustus is een zeer belangrijke peri
ode voor het waarnemen van prooivogels op trek. Zo zien 
we in het Zwin momenteel praktisch dagelijks enkele 
torenvalkjes (Falco tinnunculus), buizerden (Buteo buteo), 
bruine kiekendieven (Circus aeruginosus). Ook zeldzamere 
soorten werden onlangs nog in het reservaat gezien : 
boomvalk (Falco subbuteo), grauwe kiekendief (Circus py~ 
gargus) en zelfs de zeer zeldzame visarend (Pandion ha
liaetus) op 15 augustus,

3. De zeldzame kleine zilverreiger (Aigretta garzetta) die 
hier voor het eerst gezien werd op 6 juni 11. kreeg het 
gezelschap van nog 2 andere exemplaren. Die 3 vogels 
werden tot op heden zonder onderbreking in het Zwin of 
in de onmiddellijke omgeving waargenomen. Deze overzo
mer ing wijst er wel op dat het gebied zeer geschikt is.

4. Op de golfbrekers zijn enkele interessante waarnemingen 
mogelijk. Op 24 augustus waren er onder andere 36 eider- 
eenden (Somateria molissima) .en 2 grote zeeëend-en (Mela
nitta'fusca). Steenlopers (Arenaria interpres) en 
paarse strandlopers (Cilidris maritima) zijn dagelijkse

. gasten.op de golfbreker. De eerste paarse strandloper 
werd op 21 augustus geöbserveerd.

5. September is het hoogepunt van de steltlopertrek. Dagelijks 
valt er trek te noteren van groepjes tureluurs (Tringa 
totanus), èroenpootruiters (Tringa nebularia), oeverlo
pers (Tringa hypoleucos), bonte strandlopers (Calidris 
alpina), 2 soorten wulpen en 2 soorten grutto's.

6.Momenteel staat de schorre van het Zwin in volle bloei.
Zowat alle typische planten -zoutminnende planten -
van het gebied bloeien ; zeekraal, obione, klein schorre- 
kruid en natuurlijk ook het lamsoor "Zwinneblomme".
Met aandrang wordt gevraagd :
- er eventuëel slechts een klein tuiltje te plukken ;

• - nooit wortels uit te trekken ;
2 factoren die roofbouw betekenen en deze plant kunnen 
doen verdwijnen.

De Conservator,

Guido Burggraeve.


