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Vooral met hoge vloeden zorgen de zeestromingen voor een 
belangrijke sedimentatie van zand in het reservaat. 
Zowel voor de rijke vogelwereld als voor bepaalde zoutminnende 
vegetatie is dit erg nadelig. 
In 1990 besloot de Internationale Zwincommissie via de 
Nederlandse Rijkswaterstaat en de Vlaamse Dienst der Kust 
een zandvang uit te graven bij de Zwingeul. Deze zandvang 
van zo'n 9D,OOD M3 vangt het zand op dat anders het Zwin 
zou binnenstromen. Deze maatregel remt in sterke mate de 
verzanding in het reservaat ~f. Daar het zand ook deze krater 
opvult moet dez~ om de twee jaar weer leeggehaald worden. 
Deze werken zijn onder andere nu weer aan de gang. Dit jaar 
wordt .dit werk door de Nederlandse Rijkswaterstaat uitgevoerd. 

~.<.-.!i; !!!i.!!!.!!_ Y.J; g!! .9.!! _1!!!!! !!~.!!!.!:! .!Üli j n .!:!.!!l!! .!Li!! _h.!!.L ~!!!i !L L 
- vlakbij het bureau Van de conservator bouwen twee paartjes 
aalscholvers reeds een nest ; ook in de reigerskolonie ldie 
zich in de duinbosjes bevindt) is er reeds een grote drukte; 
- in het educatief vogelpark bloeien zowel de winterakoniet 
als het sneeuwklokje 
- in de duinbosjes, het vogelpark en de Zwinschorre hoort 
men, vooral in de vroege morgenuren, reeds heel wat zangvogels 
zingen. Dit heeft vooral als doel een territorium af te 
bakenen doch eveneens het lokken van een wijfje. 
Zo kan men momenteel reeds volop genieten van de mooie zang 
van de volgende soorten merels, zang- en grote lijsters, 
roodborstjes, winterkoning en, h e_g,gemu s sen, v e 1 d 1 eeuw er ik en 
en graspiepers. 

3. De koudegolf van eind december/ begin januari had tot 
gevolg dat zeer veel ganzen en eenden uit het hoge 'Noorden 
in de Zwinstreek zijn komen overwinteren. 
In de poldergebieden tussen het Zwin, Dostende en Damme 
verbleven tot 18.000 kleine rietganzen (broedvogels van 
Spitsbergen), meer dan 12.000 kolganzen (broedvogels uit 
Siberii) en meer dan 200 brandganzen (broedvogels van Nova 
Zembla). In het Zwin en het achterhavengebied van Zeebrugge 
verbleven in de loop van januari tot 2B.ODD smienten. 

4. De medewerkers van ons Biologisch Station ringden in 1996 
2.836 vogels, van 57 verschillende soorten. 

De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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