
NTS'ïwg v a n HET ZWIN : 24 juni 1986.
E. Op 16 juni laatstleden overleed Graaf Leon Lippens, 

de stichter van het Zwin-natuurreservaat.
Zijn vele realisaties, publicaties en titels in ver
band met de natuurbescherming bewijzen tenvolle dat 
die man één van de grote pioniers van ons natuurbe
houd moet genoemd worden.
Zo is hij onder andere stichter en erevoorzitter van de 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) en ais 
enige Belg Erelid van het Wereld Natuurfonds (WWF).

2. Van half juli tot half september is het reservaat 
ais één groot paars tapijt, gevormd door de bloeiende 
Lamsoor, beter gekend ais "zwinneblomme"
De laatste jaren is deze plant erg veel verminderd in 
aantal. Twee oorzaken liggen daaraan ten grondslag :
- door een zekere verzanding van de schorre is de obione 

of zoutmelde erg toegenomen en verdringt andere soorten
- het vaak onoordeelkundig plukken van deze bloem door 

toeristen. Daarbij worden soms heel wat wortels uit
gerukt of beschadigd en aldus planten vernietigd.
Dit alles in overweging genomen werd besloten HET 
PLUKKEN VAN PLANTEN NIET MEER TOE TE LATEN IN HET 
RESERVAAT. ~   ̂ ' - -  - -
Andere typische planten zoals zeekraal, zeeaster, 
schijnspurrie, zeealsem e.a. bloeien eveneens. Het 
betreft een bijzonder typische vegetatie van halofyten 
of zoutminnende planten die bestand zijn tegen recht
streekse invloed van zeewater.

3. De beheerswerken van vorige winter met ais doei het broe
den van minder algemene soorten te bevorderen kenden een 
groot succes bij soorten zoals de kluut, de bontbekple- 
vier en vooral het visdiefje (285 paar, dit is 50 meer 
dan vorig jaar.
Andere soorten broedvogels in het Zwin en de omliggende 
polders : meer dan 6.000 paar kokmeeuw, 10 zwartkopmeeuw, 
1 stormmeeuw, 2 kleine mantelmeeuw (beide gepaard met een 
zilvermeeuw, 15 zilvermeeuw, 52 kluut, 43 scholekster,
17 tureluur, 71 blauwe reiger ...

4. In de verzamelingen van het vogelpark kennen de ooievaars 
een succesrijk broedseizoen.
Voor het eerst kwamen de eidereenden tot broeden ; nu 
kweken 3 wijfjes hun jongen op.

5. Enkele zeldzame waarnemingen :
- twee lachsterns op 26 mei ;
- meerdere malen werd een Dougall's stern gezien ;
- een zwarte ibis op 4 mei.

De Conservator,
Guido Burggraeve.


