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1. Op 28 mei laatsteden werd bij de ingang van het re

servaat een bronzen borstbeeld ingehuldigd ter ere en 
ais nagedachtenis van Graaf Léon Lippens. Dit prachtig 
kunstwerk werd vervaardigd door de kunstenares Sylvia 
Willink.
De iniatiefnemers van dit project houden eraan de 
honderden vrienden en sympathisanten te danken die door 
hun steun hebben meegeholpen aan deze realisatie.
Defe betekent tevens een grote hulde aan de stichter 
van het natuurreservaat Het Zwin.

2. De vorige winter uitgevoerde beheerswerken, die tot 
doei hebben het broeden te bevorderen van enkele zeld
zamere soorten, hadden het gewenste succes. Met 
vreugde kunnen we aldus vaststellen dat de broedpopu- 
latie kluten verdriëvoudigd is in vijf jaar. Dit jaar 
broedden er 52 paartjes in het Zwin en de onmiddellij
ke omgeving.

3. Andere soorten en aantallen broedparen uit de schorre 
van het Zwin en de omgeving betreffen : meer dan 7.000 
paar'^kokmeetiw; 13 zwartkcfpmeeuw,=23 ""zi-l-vermeeuw, -1 par=- 
stormmeeuw en 1 paar kleine mantelmeeuw ; 130 visdief- 
jes, 12 tureluurs, 48 scholeksters, 75 bergeenden,
4 strandplevieren, 70 blauwe reigers en een dertig
tal paartjes kwak.

4. Ook in het vogelpark broedden heel wat soorten met 
succes in gevangenschap of in semi-vrijheid :
- van de elf broedparen ooievaar zijn er zeven die 

jongen opkweken ;
- een paartje kluut heeft drie jongen ;
- er broedden eveneens twee paar brilduikers en drie 

paar eidereend ;
- meerdere paartjes brandgans lopen met jongen rond.

5. Sinds 19 juni verblijft een kleine zilverreiger in 
het reservaat of de omliggende kreken.

6. Vanaf half juli zal het Zwin weer. in bloei staan en 
één groot paars tapijt vormen. De lamsoor of "zwinne- 
blomme" bloeit dan. Er zijn nog heel wat andere ty
pische schorreplanten zoals zeekraal, schorrekruid, 
zeeaster, schijnspurrie, melkkruid, Engels gras en 
nog andere die dan eveneens bl©eien.
Het betreft zoutminnende planten die dus rechtstreek
se zeewaterinvloed kunnen verdragen.

De Conservator,

Guido Burggraeve.


