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NIEUWS V A N  HET ZWIN / 15 OKTOBER 1994.
1. DE VERZANDING VAN HET ZWIN.
Bij hoge ' spring- en stormvloeden, veroorzaken de sterke zeestro- 
mingen een belangrijke sedimentatie van zand in het Zwin. De 
progressieve verzanding betekent een doorlopende bedreiging voor 
enkele bijzondere dier- en ook plantensoorten.
In 1990 werd door de Nederlandse Rijkswaterstaat en ons Ministerie 
van Openbare Werken bij de Zwingeul een zogenaamde "zandvang" 
uitgegraven. Het is de bedoeling dat deze bij sterke stromingen 
het zand opvangt dat anders in het Z.win. zelf. zou terechtkomen. 
Deze vergt echter een geregeld onderhoud. Zonder deze zandvang 
en de opeenvolgende onderhoudswerken zou de 'verzanding in het 
Zwin zelf ongetwijfeld zeer nadelige gevolgen gehad hebben op 
natuurhistorisch vlak.
Momenteel zijn de onderhoudswerken bij deze !lzand-bar rage" volop 
bezig.
Het instandhouden van de dagelijkse getijdenwerking in het Zwin 
zelf is van primordiaal belang voor de wetenschappelijke waarde 
van dit uniek natuurgebied.

^ ”2 . In deze periode van het jaar ziet men op de vijvers ín het
reservaat heel wat futen.
Momenteel verblijven er een twintigtal gewone futen en een vijf
tiental dodaarsjës. Geregeld echter zijn er ook geoorde futen, 
kuifduikers en roodhalsfuten te zien.
Ze voeden zich hoofdzakelijk met de daar talrijk aanwezige zeevis
sen.

3.Heel wat vogelsoorten uit het Hoge Noorden kwamen reeds in 
het Zwin aan en zullen hier waarschijnlijk overwinteren :
- de zilverplevieren, díe broeden in de schorregebieden van N.O 
Europa en in Siberië. Begin oktober waren er reeds meer dan 150 
in het reservaat.;
- Op 14 oktober zagen we 8 ijsgorzen. Deze broedvogel uit de
arctische toendra overwintert hoofdzakelijk langs de westeuropese 
kusten, vooral in schorregebieden zoals 'het Zwin;
~ Op 13 oktober zagen we in het Zwin reeds 2 brilduikers. Deze 
prachtige eend broedt in het uiterste noorden van Europa en Azië. 
Brilduikers overwinteren vooral 'in de Oostzee. In ons land is 
deze soort een doortrekker en wintergast in klein aantal.
- In de obionebegroeiing en langs de kreekjes zie't men in deze 
periode heel veel oeverpiepers.

4. De invasie van kleine zilverreigers is niet beëindigd. Van 
10 tot 17 augustus waren er 16 exemplaren (wellicht een recordaan
tal voor ons land) ; op 10 oktober waren er nog steeds 8 vogels 
aanwezig.
De Conservator,
Guido Burggraeve.
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