
NIEUWS VAN HET ZWIN. : 27 AUGUSTUS 1982.
1. In. de loopban de" maand juli werd in het Zwin een eerste 

broedgeval voor België vastgesteld van de kleine zilver
reiger. Twee exemplaren overzomerden in het reservaat.
Het betrof hoogstwaarschijnlijk twee mannetjes. Eén der 
vogels vormde echter paar met een blauwe reiger. Dit ge
mengd broedgeval bracht twee jongen vooit. Om de evolutie 
van deze hybride jongen te bestuderen werden ze gevangen 
en worden ze tentoongesteld in de grote kooi waar zich
de blauwe reigers en de kwakken bevinden.

2. We konstateerden eveneens een broedgeval van een paartje 
noordse sterns ; één jong werd grootgebracht. Dit betrof 
het tweede broedgeval van deze soort voor België.

3. Augustus en september zijn een zeer goede periode voor 
het waarnemen van roofvogels op trek. Dagelijks kan men 
torenvalken en bruine kiekendieven observeren. De blauwe 
kiekendief, de wespendief en de buizerd zijn evenmin een 
zeldzaamheid. Op 12 augustus zagen we een zwarte wouw
en van 20 tot 23 augustus een grauwe kiekendief.

4. Op sommige dagen in deze periode" xs er spectaculaire"trek 
van steltlopers. Momenteel zijn de groenpootruiter en
de krombekstrandloper vrij algemene soorten in het Zwin.
De groenpoot broedt in Lapland en overwintert in Afrika.
De krombek heeft zijn broedgebieden in Siberië en brengt 
de winter door tot in Zuid-Afrika, uitzonderlijk zelfs 
in Zuid-Amerika. Op 15 augustus téiden we in het reser
vaat 164 krombekstrandlopers. Dit betreft waarschijnlijk 
een recordaantal voor ons land. Diezelfde dag zagen we 
uitzonderlijke aantallen tureluurs. In enkele uren trok
ken toen meer dan 3*000 exemplaren voorbij.

5. Enkele zeldzame waarnemingen . :
- een poelruiter op 15 augustus ;
- een toenemend aantal lepelaars ; 15 ex. op 24 augustus.

6. ’s Winters, t.t.z. vanaf 19 oktober tot Basen . (behalve 
gedurende de Kerstvacantie) zal het Zwin gesloten zijn op 
dins- en woensdag. .■

De Conservator,
Guido Burggraeve.


