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NIEUVVS VAN HET ZWIN : 18 november 1971. 
=================== 

1. Door het Bi:il.ogisch Station "Het Zwin" werden in september 
ongeveer 1.500 vogels geringd en in october meer dan 800 
exemplaren. 
Enkele belangrijke terugmeldingen kregen we vanuit Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije. Het betrof telkens 
een zwartkopgrasmus (Sylvia atricapilla). 

2. Bij heel wat vogels moet de trek beoordeeld worden als een 
geografische verschuiving. Aldus gaan de kokmeeuwen (Larus 
ridibundus) die hier broeden (dit jaar meer dan 2.000 koppels 
in het Zwin) regelmatig in ZW-Europa, zelfs tot in N.-Afrika 
overwinteren. Ze worden hier 's winters door soortgenoten 
uit Scandinavië en zelfs uit Rusland vervangen. 
Veel duidelijker is het trek-verschijnsel bij soorten die hier 
broeden en soms ver in Afrika gaan overwinteren. Dit is het 
geval bij onze visdiefjes (Sterna hirundo) en bij de meeste 
insectenetende zangvogeltjes zoals nachtegaal(Luscinia megar
hynchos), fitis (Phylloscopus trochilus), zwaluwen enz. 
Anderszijde zijn er ook heel wat soorten die veel noordelijker 
broeden en die we hier enkel als wintergasten kunnen waarne
men. Aldus zien we hier nu heel wat bonte kraaien (Corvus 
cornix) die op zijn minst uit Oost-Duitsland komen doch 
eveneens vrij regelmatig wilde zwanen (Cygnus cygnus), zil
verplevieren (Pluvialis squatarol~;.) en kolganzen (Anser 
albifrons) en dat zijn ••. Siberische broedvogels. 

J. Op 14 en 15 november telden we in het Zwin meer dan J.OOO 
eend-en-.- Het betrof hoofdzakelijk wilde ee:rrden (Aiias -plt;ctyr..::
hynchos), doch eveneens 250 wintertalingen (Anas crecca), 
80 smienten (Anas pnenelope), 26 slobeenden (Spatula clypeata), 
10 pijlstaarten (Anas acuta), 125 bergeenden (Tadorna tadorna), 
2 kuifeenden (Aythia fuligula), 3 brilduikers (Bucephala 
clangula), 1 middelste zaagbek (Hergus serrator); 24 eider
eenden (Somateria mollissima) en 11 zwarte zeeëenden (l'!Iela
nitta nigra). Aldus werd meegewerkt aan de door het "Inter
national Wildfowl Research Bureau" georganiseerde eendentel
lingen over gans Europa. 

4. Enkele zeldzame waarnemingen uit het Zwin : 
- 1 roze spreeuw (Pastor roseus) op 18 en 20/9 ; 
- 1 middelste jager (Skua pomarinus) op 18/9 ; 
- 2 glanskopmezen (Farus palustris) op 30/10 ; 
- 28 paarse strandlopers (Calidris maritima) op 4/11 en 

67 exemplaren op 16/11 ; 
- 6 wilde zwanen (Cygnus cygnus) op 14/11 en 5 kleine zwanen 

(Cygnus bewickii) op 15/11 ; 
-in het reservaat verblijven er seèert 4/11 zes strandleeuwe

riken (Eremophila alpestris) ; 
- verder zijn eveneens waar te nemen : van 150 tot 200 fraters 

(Carduelis flavirostris) en 34 sneeuwgorzen (Plectrophenax 
nivalis). 
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