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ZWIN
NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 juli 1990.

1. Van half juli tot en met augustus is het schorregebied van het Zwin 
op zijn allermooist. Het is dan opnieuw één uitgestrekt paars tapijt 
dank zij de bloeiende lamsoor (vaak "zwinnéblomme" genoemd}.
Lamsoor is een typische schorreplant. Schorren zijn gebieden die bij 
springvloed door de zee worden overspoeld en waar dan uiteraard een 
heel specifieke vegetatie tot ontwikkeling komt. Men vindt er planten 
die de rechtstreekse zeewaterinvloed kunnen verdragen. Andere dergelijke 
planten zijn zeekraal, klein schorrekruid, gewone en gesteelde obione, 
zeealsem, zeeweegforee, twee soorten sebijnspurr.ie e.a.
Ze ontwikkelen zich bovendien ook in zogenaamde zonaties d'.w.z. dat 
elke plantesoort optimaal voorkomt in deze strook waarin het zoutge
halte ideaal is.

2. In deze periode van het jaar ziet men praktisch dagelijks lepelaars in 
het reservaat.
Deze vogels bomen uit^ enkele Nederlandse broedkolonies ; Naardermeer, 
Oostvaardersplassen, de Muy op Texel, de Bosplaat op Terschelling en - 
het Zwanewater bij Callantsoog. Ze overwinteren in Afrika, tot in 
Mauretanië.
Lepelaars zijn grote witte steltlopers met een typische lepelvormige 
snavel;deze bevat tastzenuwen aan het uiteinde. Ze voeden zich met 
allerlei kleine weekdieren, visjes die ze aan de oppervlakte van de 
slikken en in ondiep water vinden.

3. Op 24 juli zagen twee natuurgidsen in het Zwin een reuzenstern.
Deze zeer grote stemsoort treft men zelden aan langsheen onze kust.
In het algemeen trekken de vogels die in Noord-Scandinavië broeden 
door Midden Europa naar hun overwinteringsgebieden in Afrika.'

4. In de voedselrijke slikgebieden van het Zwin kan men in deze periode 
van het jaar nogal wat strandlopers en plevieren waarnemen.
Dit zijn hoofdzakelijk bontbekplevieren en bonte strandlopers.
Op 22 juli zagen we echter ook de veel zeldzamere kleine strandloper 
evenals de Terrsminck strandloper. Op 26 juli zagen de deelnemers van 
de geleide wandeling eveneens 16 krombekstrandlopers. Dit zijn echt 
fantastische trekvogels. Hun broedgebieden situeren zich in het uiter
ste N'. en N.O. van Siberië. Ze overwinteren tot in Zuid-Afrika, uit
zonderlijk in Zuid-Amerika. Een exemplaar dat bij het Zwin werd 
geringd werd 15 dagen later' op Barbados (Midden-Amerika) teruggemeld.

De Conservator,

Guido Burggraeve.
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