
NIEUWS VAN HET ZWIN : 14 JUNI 1972.

Graaf Léon Lippens, stichter van. het natuurreservaat Het Zwin 
ontving op 2 juni 11. de gouden medaille "Jean Delacour".
Dit, in aanwezigheid van Z.K,H, Prins Philip en van talrijke 
vooraanstaande ornithologen uit gans Europa, Deze medaille 
wordt uitgereikt voor personen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt op gebied van ornithologie en van de natuurbeschermin. 
Het is slechts de derde maal dat deze onderscheiding wordt 
uitgereikt ; vorige keren aan Professor Lr. Konrad Lorenz 
en Miss Phyllis Barelai-Smith.
In het Park broedden meerdere soorten met succes ï
- er zijn 3 jonge ooievaars (2 stierven t.g.v. de slechte 
weersomstandigheden ;

- de aalscholvers hebben een tweede broedsel (de 2 jongen 
van het eerste vliegen reeds rond) *,

- er zijn meer dan 100 jn. grauwe gan$;we zijn gelukkig 
dat we ook dit jaar meerdere exemplhren konden schenken 
aan reservaten in België (de Blankaart en in de Ardennen), 
Frankrijk (reservaten Teich bij Arcachon, de Baai van
de Somme, Argon) en Duitsland ( Baviëre),

- dit jaar broedden eveneens een kolgans, twee brandganzen
(er zijn 5 jongen), drie kwaks.

- in kooi nummer 8 (de meeuwen) broeden momenteel een 
koppeltje storm- en kleine mantelmeeuw.

Op 1 juli a.s, zal in het gebouw van het Universitair Bio
logisch Centrum een zeemuseum geëpend worden. Artistieke 
diorama's, opgesteld door de heer Jacquemart van het Instituí 
voor Natuurwetenschappen te Brussel hebben volgende onderwer_
- de zee ais wieg van het leven;
- de zee ais schepper van rotsen ;
- zeekusten ;
- licht is een noodzaak voor alle leven ;
- dieper in de Noordzee ;
- de volle zee ;
- het strand ;
- de golfbreker ;
- de geschiedenis van het Zwin ;
- de flora van het Zwin.
In het reservaat vordert de broedperiode :
- er is een broedgeval van een koppei zilvermeeuwen (dit 
betekent het enige broedgeval voor België) ;

- 109 paartjes visdiefjes broeden of hebben reeds jongen 
(dit is de enige kolonie voor ons land) - de kolonie 
bevindt zich op de eilandjes op de vijver achter de 
Koninklijke Villa - Chalet van het Zwin.

- in de duinbos jes broeden 7 paartjes ransuil en 21 
nachtegalen.

Be vroege morgenwandeling van 22 mei (om 5 uur) kende een 
enorm succes ; er waren meer dan 300 personen aanwezig.
Dit stelde wel enkele problemen maar bewees toch 2 dingen :
- dat er nog heel wat moedige en enthousiaste natuurliefheb
bers zijn ;

- dat vie dit initiatief volgend jaar moeten uit breiden.
Een kleine zilverreiger werd geobserveerd op 6 juni.
Het boek "Atlas van de Vogels van België en West-Europa" 
van de hand van Graaf Léon Lippens en Henri Wille, van de 
pers gekomen rond half april, kent een buitengewoon succesï 
per 1 juni waren reeds meer dan 3.000 (van de 4.500 boeken) 
exemplaren verkocht (1.750 in het nederlands en 1.300 in het 
frans). Dit boek is nog te verkrijgen in de meeste boek- —vrion m rïonh eveneens in de "Shop" van h.et Z.wtn.


