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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

NIEUWS VAN HET ZWIN : 12 maart 1991. ---------------------------------------
1. In het Natuurreservaat het Zwin werden in 19917 nü;t. r•inoe·r 

dan 20.377 vogels, van een 90-tal verschillende soorten, 
çeringd. 
Enkele hoge aantallen : 3807 roodborstjes, 639 heggemussen, 
400 winterkoningen, 1705 kleine karekieten, 1914 tuinfluiters, 
6238 zwartkopgrasmussen, 1031 goudhaantjes en 483 vuurgoud
haantjes. 
Interessant aoor hun aantal of door he{ feit dat het zeld
zame vogels betreft iijn : 11 draaihalzen, 1 kleine bonte 
specht, 1 Noordse nachtegaal, 2 beflijsters, 9 eetti's 
zangers, 3 sperwergrasmusse~, 75 kruisbekken, 1 kwartelkoning, 
1 vale spotvogel (dit betreft de eerste waarneming voor ons 
land) en 3 bladkoninkjes. 

2. Op 14 januari laatstleden telden we op de slaapplaats in het 
Z~in-reservaat niet minder dan 2030 kemphaantjes. Dit bete-

. kent-·metee!'c· E•er. aoo-oluut record -voor he·'b Zwin. ·-·- ~ 
Vroeger was de kemphaan een eerder zeldzame verschijning 
van october tot februari. Sinds een tiental jaren echter 
overwintert hij in onze streken iri behoorlijke aantallen, 
vooral in een z&chte winter. 
Gedurende de dag gaan ze voedsel zoeken in de laaggelegen 
polders ; ze komen in het ·Zwin. over.nachten. 
Bij strengwordend wint<•rweer verlaten ze onze streken 
en zoeken gebieden öP waar de temperatuur zachter is. 

3. DE VERZANDING VAN HET ZWIN " 

De resultaten van de werken die door het Ministerie van 
Openbare Werken (Dienst der kust) werden uitgevoerd gaven 
bevredigende resultaten. Toen werden enkele zandbarken 
weggebaggerd en werd een proefzandvang gegraven. 
Deze winter werd een grote zandvang uitgegraven met een 
zandopvangscapaciteit van 85.000 m3. 
Deze ~c·eer werden deze werken ten laste genomen en uitgevoerd 
door de Nederlandse Rijkswaterstaat. Deze dienst kon het 
zand gebruiken vc•or het q;hogen van de Internationale Dijk 
tot op de noodzakelijke Deltaplanhoogte. 
De bevoegde diensten van Rijkswaterstaat, de Dienst der Kust, 
de Zwindirectie en de Internationale Zwincommissie volgen 
de proeven en de resultaten met grote belangstelling. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 
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