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NATUlJRRESERVAA.T BET ZWIN 
NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 februari 1971, 

121 soorte 
1. In 1970 werden door het Biologisch Station i•Het Zwin" 9435 vogeh 

geringd. De hoogste aantallen werden bereikt bij de volgende 
5 soorten : -kokmeeuw (larus ridibundus) : 1.580 

=================== 

- stormmeeuw (larus canus) 806 
- zwartkopgrasmus(sylvia atricapilla) 695 
- sijsje (cardueJ:is spinus) 607 
- roodborstje (erithacus rubecula) 537. 

Interessant door het hoge aantal geringde vogels ofwel door het 
feit dat het zeldzame soorten betreft zijn de volgende vangsten 
- Sperwer ( accipi ter nisus) · : 5 
- Bontbekplevier (characl.rius hiaticula) 70 
- Zwarte ruiter (tringa erythropus) 23 

• - T'ënmlinck strandloper ( calidris temminckii) 5 
- Krombekstrandloper ( calidris ferruginea) ~ 
- IJsvogel (alcedo atthis) : 4 
- Strandleeuwerik ( eremophila alpestris) : 8 

Wi tgesterd blauwborstje (cyanosylvia svecica cyanecula) 
Tuinfluiter (sylvia berin) 258 

.::-Bonte vliegenvanger (fiëedula hypóleuca) 37 
- Sneeuwgors (plectrophenax nivalis) : 144 
G Grijze gors (emberiza cia) 1 
- Dwergmeeuw (larus minutus) 6 
- Jan van gent (sula bassana) 
- Kwak (nycticorax n;~rcticorax) 
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2. In december en begin januari ringden we meer dan 1.000 kok- en 
stormmeeuwen. Interessante terugmeldingen : .een :tiental exem.plan 
werden vroeger in Finlancl. geringd, l in Rusland, 1 in Zweden, 
l in :B'rankrijk en l in Engeland. 
Een zwartkopgrasmus (sylvia atricapilla) door ons in s~ptember 70 
ge ringel. werd nu uit Turkije teruggemeld, evenals een door ons in 

~ september geringde tjiftjaf (phylloscopus collybita) uit 
Mauretanië {West-Afrika). 

3. Eind december - begin januari hadden de vogels het bijzonder 
moeilijk door het gure winterweer. Honderden grote en kleine 
meeuwen, spreeuwen, leeuweriken, sneeuwgorzen, grauwe gorzen 
bezochten de plaatsen waar we voedsel gestrooid hadden. 

4. Op 17 januari laatstleden t!!léten we in en in de omgeving van het 
Zwin meer dan 3.000 eenden. Aldus werd meegewerkt aan lie;t' de dool 
het "International Wildfowl Research Bureau" geörgariJ.iseerde 
eendentellingen over gans Europa. 


