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NATUURRESERVAAT HET ZWIN
NIEUWS YAN HEI! ZWIN ! 3 JUKI 1971.

In de maand juni genoot Eet Zwin van een "bijzondere wetenschap
pelijke belangstelling' ;
- de wetenschappelijke stage^ (van 7 tot 12 juni en van I4 tot 
19 juni) van de studentent^-biologie van de universiteit van 
Gent ge tuigt van de bijzondere natuurhistorische waarde van 
ons reservaat ;

- ook kwamen 3 I.V.-ploegen hier opnamen maken voor enkele natuur- 
documentaires :
- de O.R.I.F. zal in de loop van de maand, juli een uitzending 
van ongeveer een half uur aan ons reservaat wijden ;

- de B.R.T, deed opnamen voor de rubriek "Beestjes" in het 
programma "Binnen en Buiten ;

- de R.I.B. koos het Zwin ais modelreservaat- voor hun School
televisie.

In de loop van de maand juli wordt het schorregebied weer één  
groot paars tapijt, gevormd door de vele duizenden bloeiende 
—bloempjes -van het -Lamsoor. Ook -andere ~plsnt.j.es zo.ais schi j-napur- 
rie, engels gras, zeemelkkruid, muurpeper staan momenteel bijzon
der mooi in bloei.

3. De regenrijke en koude juni-maand was zeer ongunstig voor heel 
wat broedvogels. Zo hebben we dit jaar enkel 3 jonge ooievaars 
bij een totaal van 7 broedparen. Heel wat jonge kluutjes, 
tureluurs en kokmeeuwen overleefden het barre weertje'niet.
De zeldzame zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) was wel door een 
koppel vertegenwoordigd dit jaar. lot een broedgeval kwam het 
echter niet.
Van het visdiefje (Sterna hirundo) telden we 93 broedpaartjes ; 
er werden meer dan 4-0 jongen geringd. Deze soort is een fantas
tische trekvogel. Hun winterkwartieren bevinden zich langs de 
Atlantische kusten van Centraal- tot Suid-Afrika. Yan zodra de 
jongen kunnen vliegen vertrekken ze naar;de overwinteringsgebie- 
den. In de derde week van april keren ze hier dan terug ora er 
te broeden. We telden ook 53 broedpaartjes kluut (Recurvirostra 
avocetta) , 4-1 paartjes scholekst/er (Haematopus ostralegus) ,
42 paartjes tureluur (Iringa totanus) en ongeveer 62 koppels 
bergeend (Tadorna tadorna).

De Conservator,

Guido Burggr.aeve-
Iii


