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NIEUWS Vi-\N HET ZWIN 25 i1UGUSTUS 1974. 

·1. Op 1 juli werd in het nc.tuurreservr;.c.t Het Zwin e<::n nieuwe 
t<::ntounstelling tJ:e'ópend. 
Alle zeeurn<:nismen die te bezichtigen zijn in enkele 
o:.qu:~rié, wo~Llen vorzu.;eld in het Zwin, op CLe c;olfbrekers 
vdvr het Zwin of in de Noordzee. 
iYiet deze tentoonstelling willen we de ,::;rote rijkdom êk.n 
zeofzcuna in c~e Noordzee en in ons Nc.tuurreserva'".t c;~_,ntonen. 
\ie kunnen er onder undere 5 soorten krabben onclerscheic:on, 
ook [;z.rnc.len, zeezcnemon~n en eendere hol teclieren. V~rcler 
ziet men heel wat weukdJ.oron en een t;Gnse verznmolJ.ng 
zoevisBen. 
Een recente studie heeft bewezen d:::;.t er een 30-tc.l ver;.;. 
schillend.o soorten zeevissen in de kreken en vijvers ven 
hot Zwin voorkomen. 

2. De c;oede wecrsomstzcndigheclen (in Gei en juu.i) bo~;unstic;c:.on 
con uitstekend broedseizoen : 5<2 koppels kluut (Recurvi
rostrt:1 c.vosettu), 45 scholeksters (H2.emc.topus ostralegus), · 
37 tureluurs (Tringa. totetnus) ,9 strc.nc1pluviers (Cccrc.c1rius 
è~lexc.nc1rinus) ~~ bergeenc1en (Tc.clornu to.clurna) , 132 koppels 
visdiefjes (Storno. hirunc1o), 3. 400 kokt'leeuwen (Lc.rus ridi
bunc:us), 1 zwnrtkopmeeuw (Letrus oelu.nocepho.lus) en 4 zil
V8rC1eeuwen (k:.rus c.rc;entcctus) ..• 

3. De tweede helft vun :.:cuc;ustus en september zijn ui tcmntenci.c 
poriedes voor het obser-veren V<:m st-el-t-lopers op trek, 
Elke c:.c.c; kL"n men belnncrijke trek wo.- .rnemen vGn tureluurs 
(Trinc:::;. hypoleucos), bonte strlmdlopers (Cclidris c.lpinz,), 
en krombekstrc.ncllopc;rs ( Czclidris testac.eo.). 
D;Jze lu,_: .. tste sourt broedt niet in Europc. mn~ .. r in urctisch 
Siberill en is enkel op doortrek in uns land om te gaan 
uv0rwinteren in Zuid-Afrikc:. en zelfs in Zuicl-ALwrik<:c. 
Op 13 l:ugustus heGft men niet minder dan 25 exemplnren 
vc.n deze zeldzame soort kunnen w<::;.rnemen • 

. . Ge('.u:cen·:):l c1iezulfc1e poriocle ziet r:~en eveneens zeor vc.::ck 
proc,ivo,_;els cp trok. In het Zwin observeert men bijno. 
clcc;clli;jks turonvc.lken (Fs;lco tinunculus) en bruine kioken
Cief (Circus neruginosut.) , op 21 en 22/8 zelfs een viso.renc:. 

>· Enkele interessc.nte vm. rnemin[;en vc:n de lu"tste periode 
- 14 nourc1se sterns (Storno. mnorurn) bij 350 visdiefjes 
op 12 c.ucustus lo.,.tstloclen. 
- 1 juvenilo lopelo.nr op 19 on 20 juli laatstleden. 

De Consorv;:;.tor, 

Guido Bur0gr~ovo. 


