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1. Reeds sedert enkele jaren worden de slikken in het Zwin- 

reservaat bedreigd door een geleidelijke verzanding.
Deze progressieve verzanding vormt een bedreiging voor 
het voorkomen van enkele typische steltlopers zoals turer 
luurs en alle strandlopersoortèn. De gewone zoutmeldel '■ 
of obione neemt dermate toe dat ze dreigt alle andere 
typische schorreplanten te gaan overwoekeren. Zo vormt 
deze plant een bedreiging voor het voorkorten van de lamsr 
oor "de zwinneblomme", kiein schorrekruid, de 2 soorten 
schijnspurrie en andere;
Bovendien zijn slikken op natuurhistorisch gebied heel 
wat interessanter dan zandbanken.
Deze verzanding vindt haar oorsprong bij enkele ingrepen 
die de Staat de laatste jaren heeft uitgevoerd :
- de nieuwe Muur in Zeebrugge (meer dan 2 km. ver in ?ee) 
en het afsluiten van de Oosterschelde hebben de stro
mingen in de Noordzee aardig veranderd ;

- vooral de zandopspuitingen op het strand voor Knokke- 
Heist.

 AT deze faktoren samen deden net voor- het Zwin een*-‘sand~
bank ontstaan. Bij spring- en stormvloeden wordt poor 
de zee teveel zand met de nodige slibdeeltjes in het 
Zwin afgezet*

2. In 1986 werden door onze medewerkers van het Biologisch 
Station Het Zwin 6.200 vogels geringd.
De interessantste, omwille van hun zeldzaamheid ofwel' 
omwille van hun aantal betreffen :
een Noordse nachtegaal, 802 kleine karekieten, 72 bos- 
rietzangers , 1.067 tuinfluiters, 1.275 zwârtkopgras- 
mussen, 2 sperwergrasmussen en 7 draaihalzen.

3. Eveneens in 1986 broedden niet minder dan 98 soorten 
vogels in het Zwin en de onmiddellijke omgeving.
De zeldzaamste betreffen : kleine mantelmeeuw, bontbek- 
plevier, kleine bonte specht en blauwborstje.

4. Vorige winterperiode verbleven.in de Zwinstreek heel 
wat roofvogels : 12 blauwe kiekendieven, 9 Smelleken-* 
valken, 6 torenvalken, een tiental sperwers, 5 buizer- 
den en 1 ruigpootbuizerd.
Op 1 maart zagen we een rode »d u w.

5. Op 18 en 19 januari werden niet minder dan 12 witbuik- 
rotganzen waargenomen in de Zwinpolders.

De Conservator,
Guido Burggraeve.


