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NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS VAN HET ZWIN : IO augustus 1989;
I. Van IO tot 24 . juli 11., verbleef in het Zwin een BRILSTERN. Dit betreft 

de eerste waarneming voor ons land van'deze soort.
' Deze stern broedt langsheen de tropische en subtropische kusten van 
Oost-Afrika en Centraal-Amerika.
Tientallen ornithologen kwamen deze prachtige trppische"zeezwaluw" 
in het Zwin bewonderen. Bovendien zijn er maar een tiental gekende 
waarnemingen van deze soort-- in West-Europa.

'2. In de Zwinschorre kan men in deze periode van het- jaar dagelijks 
lepelaars observeren.
Deze vogels zijn nu op doortek naar hun overwinteringsgébieden in 
Afrika {tot in Mauretanië) en komen uit enkele Nederlandse broedko- 
lonie's : De Bosplaat op Terschelling, Texel, Naardermeer, Oostvaar- 
dersplassen, het Zwanewater bij Callantsoog.
Het zijn grote witte steltlopers met 'een lepelvormige snavel die op 
het uiteinde tastzenuwen bevat waarmee ze hun prooien kunnen opsparen-. 
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit slakjes, kleine visjes en allerlei 
kleine diertjes die in.de slikken leven. .

3. Eveneens in deze periode is het volop doortrek van allerlei soorten 
plevieren.en strandlopers. Die meest algemene soorten zijn de bontbek- 
plevier en de bonte strandloper.
Op 6 augustus 11. noteerden we 10 exmplaren van de zeldzame kleine 
strandloper en 6 kronbekstrandloper.s. De laatstgenoemde soort is een 
buitengewone trekvogel. De broedgebieden liggen in het uiterste N, en 
N.O. van Siberië. Ze gaan overwinteren tot in, Zuid-Afrika, uitzonderlijk 
tot in Zuid-Amérika. Een exemplaar dat bij het Zwin geringd werd 
werd.15 dagen later vanop Barbados {Centraal-Amerika) teruggemeld.

4. In de maand augustus is het reservaat opnieuw omgetoverd in één groot
paars tapijt. Der lamsoor {beter bekend ais de'"zwinneblomme") staat
in volle bloei.
.Behalve deze prachtige lamsoorvelden zijn er nog heel wat andere 
soorten schorreplanten die nu bloeien-: zeekraal en klein schorrekruid, 
zeealsem, gerande en zilte schijnspurrie, strandkamille e.a.
Dit betreft een heel specifieke vegetatie van zogenaamde/' halofyten 
(dit zijn planten die rechtstreekse zeewaterinvloed kunnen verdragen.

5. Sedert meer dan een maand reeds verblijft in het reservaat een zwarte
zwaan en in het vogelpark ziet men geregeld een kaketoe.
Uiteraard betreft dat twee uit gevangenschap ontsnapte vogels.

De Conservator,
Guido Burggraeve.

Maatschappelijke zetel : N*V,Compagnie Hei Zoüte, Bcrkenlaan 4, 8300 Knokke-Hctst.
H.R.Brugge 295Û4 - B.T.W. 405,190.378 ■ G,B. : 280-0506439-39


