
HET ZWIN 

len O.:IDf< can ~et 
natuurresetVaat .. Het Zw•n · 
n,1o11 vaak biJ een schoolir•~ 

I•· :. lo ,, • 111t Y.lÇI dn 
t '•c·:,,.a_.l bç-J.ul t ·u 

••·~·t .,!,11111r: ·t,.llll~l'it:CidiC:II 
,,,IJI\,In IOCQJnkelltk ZIJn vOOr 
1 ·cl pubhek Oe andere'> woroen 
~~ r•St gelaten Om bev1noen 

• ~~ an oe zomer r1e meeste 
b•WC•OiOO•CS Voll allet1el VOQ< ~ 
•, ., \lt:, '"'t:.l "ll.stcn er ztch 
~ ... , .. nterenoe vogels'" 
m"~;a sneer Dat ruruuar!OnlC n 
~oocr$Chtl(ft Z•Cil r!oor Z•tn \tlt 
BIOTOPEN ( s natuun11ke 
rc.e.,sgemei!nschappen) Er Z•l" 
~Jonen en bostes. polders en 
• <•en 1 ~ anhammen met .-.·,n rr.;,ar o,;;• v.e1den en 
•JC•at eer groot sct.orr~b.eo 

l.J ·~ ;;c:~'Cd'ö .... .~:> r.d Z1un 0~ 
O..lonQIIri<Ste •MJm aan Oé 
Vlaamse kust Een echte 
vJaroeul. waarlangs 
rr..ooeleeuwse schepen naar 
B•.goevoeren Oe star! v.os oe 
n .•. 1m Venetie van het 
I,Jo•Jcn · wJaro1g Het nao vele 
.... tt•~t·~tcn en een uaweo naar 
:ce ~:.Jar tel z..,m venalldrie 
B vlOed suoomoe het zeewater 
n.lJr de .nnam aan de zei!kuSt 
H•t ''~ ' er b•l eb za na achter Oe 
: .. :\1:-".lr, t?r. vormden etlandiCS 
,\j I ·;1 ,,nepen met oeunoe 
t~ .. ._ .. J~ voe•-.::o noo tol Oamnt.! 
n •ar o,;;;. ;;,at •VIl na1el.ere 1•10 
n•el meer Hel Z...n werd 
onbevaaroaar Oe oood van 
Brugge als haven Dracht de 
.. etvaal1 naar Ant..-erpen Oe 
S..l"~'.!<'t-a .rn '1\f'td '"de 
,'· , tI h' f•t•, :. 1'1 '' \\Cfd:l .~.~J 

I ._ ____________ ._.. 

Hoe as hel Zw1n venand? Het 
rust.ge water voel1fr)11e 
kieldeeltJes mee. Die zrnken naar 
de bodem en vormen een dunne 
laag SLIB. Na ve~oop van trl(l is 
die taaQ slrJk veel r!ikker 
~i'r!en Eengebiedmet 
OlldOOtdrrngbare klei dat 
d.loehtlo.S enkele uren door het 
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vloedwater overstroomd wordt. 
heet SLIK. Nog later kont het s~k 
door nteuwe bezrnksels nog 
hoger te 110oen. Hel vtoedwal!r 
sbjgt dan niet eens meer hoog 
genoeg. Alleen bij springtij ( = 
heel hoge lij. soms samenvallend 
met storm) wordt r!e SCHORRE 
nog overstroomd 



Somrr.rce planten ZIJn echte 
l.lt>O<tru,erJars Ze hcchlcn zrch 
vast rr.et h~n v.ortets en ore laten 
l>et za na ot net slib nret meer tos 
In oe s""en kunnen oe planten 
alleen zout water (van de zee) en 
regenwaler opnemen. Alleen 
zou! planten blrrven er rn leven. 
fen cyprsch voorl)eei<J rs oe 
zcekr<~al D•c ,,orot van 5 tot 40 
cm hoog Op net eerste zrcht 
:ou JC oen.eo oatze geen 
otaaO)es heelt KiJk jf eenter 
nauwkeurrg toe. dan vrnd 1e wel 
d•kke onderdeeltjeS. net als de 
bloadres van een ~etplantje. hen 
pr~en' Ba. dat smaakt e~ot 
l)JI Jn Ot? schor re v-.orot.:n de 
rl.r•ttn mmdcr gehrno,•r(l COC I 
roet :te•.J:cr lt AOtn~n .. ot~r.:l 

gf1Sstn voor. Zo heb 1e het 
KWELDERGRAS. dat met lltn 
lanqe wortelstokken ooor l>et_shtk 
knupt, en het Engels SLUKGRAS 
met heel drepgaande wortels. Je 
vond! er verder ZEEWEEGBREE. 
ZEERUS en ZEEBIES. Voor kleur 
en aiwlsseling zorgen vooral de 
praclrtrge bloeostengels vaii de 
LAMSOOR. doe Je on de herfst als 
droge bloem brr bleernrsten kunt 
kopen. 
Welke dteren je rn het Zwin kunt 
vinden vertellen we ja later wel. 
Nu hadden we het alleen over de 
fLORA ( ~ plantenwereld) van de 
Doetoop Later komt de fAUNA 
( - drerenwerelo) aan de beurt 

KB 
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Een paar doetjeS 
1 Haat je atlas te voorschiJn en 
zoek West·VIaanoeren op. Zte re 
de zeekust? Waar ligt het Zwrn? 
Kun1e je ook voorstellen hoe doep 
het Zwrn deStiJdS het land rn· 
drong? (denk aan Damme en 
Brogge!). 
2. Verzamel documentatoe en 
pren~es over het Zwon. Mrs· 
schitn kun Je zo. samen met oe 
hele klas. een SChooluitstap naar 
d1t moo1e natuurdomein voertJe· 
reoden. 

... ;t: Het Volk 
'tKapocntou t ., . M 
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