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NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS V A N  HEI ZWIN : 22 augustus 1979.
Momenteel staat de schorre in volle bloei. De meest be
kende plant is ongetwijfeld de lamsoor, ook wel eens 
''zwinneblomme" genoemd. Van begin augustus tot half sep
tember is het Zwinreservaat oragetoverd in één groot paars 
tapijt. Andere halofyten of zoutminnende planten zijn 
zeekraal, klein schorrekruid, 2 soorten schiJnspurrie, 
zeealsem enz.
Deze specifieke vegetatie heeft de eigenschap dat ze 
bestand is tegen rechtstreekse zeewaterinvloed. We onder
scheiden meerdere zonatie's ; de verspreiding van elke 
soort is afhankelijk van de overspoelingsperiode. Elke 
plant ontwikkelt zich optimaal in een duidelijke strook.
Augustus en september zijn een zeer goede periode om 
vogels op trek te observeren :
- langs de duinen trekken op sommige dagen honderden 

gierzwaluwen en andere zangvogels ;
-■'“dagelijks zien we in het ~re~servaat bruine kiekendie-” 

ven (op 12 augustus zelfs 5 ex.) en torenvalken.
Andere stootvogels zoals boomvalk,'grauwe en blauwe 
kiekendief, buizerd, wespendief e.a. zijn in die pe
riode helemaal geen zeldzaamheid ;

- .momenteel zien we in het reservaat heel wat sterns 
(tot 5 soorten) en dwergmeeuwen. Er zijn ook erg veel
meeuwen (6 soorten), ruiters (vooral tureluurs),
3 soorten pleviertjes, 4 soorten strandlopers, klu
ten, wulpen, scholeksters e.a.

Enkele zeldzame waarnemingen uit de laatste periode :
- sinds meer dan 2■maanden verblijft er een kleine zil

verreiger (Egretta garzetta) ;
- op 3 augustus zagen we 2 orfeusspotvogels (Hippolais 

polyglotta) ; dit is een mediterrane soort die zijn 
verspreidingsgebied steeds noordelijker uitbreidt ; 
dit betekent de eerste waarneming voor onze streek ;

- een purperreiger (Ardea purpurea) op 9 augustus,;
- drie raven op 10 augustus (Corvus corax).
De werken langsheen de internationale dijk zijn een 
onderneming van het Ministerie van Openbare Werken en 
dienen om deze dijk op Deltaniveau te brepgen. Op 
deze manier zullen ze weerstand kunnen bieden aan de 
zwaarste storm- en springvloeden.
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