
NIEUWS VAN HET ZWIN : 15 juni 1985.

1. Op 19 mei 11. werd Graaf Léon LIPPENS, de stichter 
van het natuurreservaat het Zwin, tot Erelid benoemd 
van het Wereld Natuurfonds. Deze benoeming gebeurde 
te Divonne door de Hertog van Edinburg, Voorzitter van 
het W.W.F. Voorheen werd deze eerbetuiging slechts 43 
maal uitgereikt en Graaf Léon Lippens is de eerste 
Belg die ze ontvangt¿
Volgende motivatie werd voorgelezen in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers uit de ganse wereld :
" Graaf Léon Lippens, beroepshalve een jurist zoals tal
loze andere effectieve natuurbeschermers trouwens,verwierf 
bij de International Conservation Community bekendheid 
voor wat hij ten bate van de vogelbescherming in België 
presteerde en ook voor de talloze boeken die hij schreef 
oveir ornitologie Tevens was hij stichter en beheerder 
van het Natuurreservaat het Zwin in 1952. Dit staat 
bekend ais één der mooiste van Europa. Graaf Lippens 
was algemeen secretaris bij de ICBP (International Coun
cil for Bird Preservation) van 1935 tot 1950 en Adjunct- 
conservator van de Congolese nationale parken van 1935 
tot 1936. Hij is ook stichter en erevoorzitter van'de 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten. "

2. Van de 8 paar ooievaars die gebroed hebben kweken er 
minstens 4 jongen op.
Ook de oehoe heeft één jong.

3 In de zwinschorre is het volop broedtijd in juni :
- meer dan 5.000 paar kokmeeuw, waarbij we ook 15 paar 
noteerden van de zeldzame zwartkopmeeuw. Daarmee her
bergt het Zwin waarschijnlijk de belangrijkste kolonie
van deze soort voor West-Europa.
- Er broeden ook 2 kleine mantelmeéuwen. Beide zijn ech
ter gepaard met een zilvermeeuw. Dit is tevens bet_eerste

^ie. soort voor België.
- Een ander recordaantal voor het Zwin noteren we bij 
de kluut : er zijn niet minder dan 68 paar van deze zo 
elegante en tot voor enkele jaren zo zeldzaam geworden 
broedvogel.

4 Enkele zeldzame waarnemingen ï
- een bijeneter op 24 mei ;
- een visarend op 27 mei ;
- sinds 6 juni zien we geregeld een kleine zilverreiger.

De Conservator,
Guido Burggraeve.


