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NIEUWS VAN HET ZWIN : 13 februari 1973. 
======================================= 

1, In 1972 werden door het Biologisch Station het Zwin 6.400 
vogels geringd, 100 verschillende soorten. 
Belangrijkste totalen : 
- kokmeeuw (Larus ridibundus) : 992 
- spreeuw (Sturnus vulgaris) : 671 

zwartkopgrasmus (Sylvia atricapilla): 470 
roodborst (Erithacus rubecula) 428 
goudhaantje (Regulus r~gulus) 346 
barmsijs (Carduelis flammea) : 338 
(waarvan 6 ex. van de ondersoort cabaret en 332 flammea) 

- sijs (Carduelis spinus) : 414 
Belangrijk door hun aantal , . of_wel door het feit dat het 
zeldzame soorten betreft zijn volgende aantallen 
-wilde tortel ( Streptopelia turtur) 114 
- torenvalk (Falco tinnunculus) 6 

klein waterhoen (Porzana parva) 1 
ijsvogel (Alcedo atthis) 3 
draaihals ( Jynx torquilla) 1 
nachtegaal (Luscinia megarhynchos) 5 
sperwe~grasmus (Sylvia nisoria) 1 

-bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 25 
- kruisbek (Loxia curvirostra) 39 
- grote kruisbek (Loxia· pi'tyopsi t·tacus) · ·- 4 
- witbandkruisbek (Loxia leucoptera) 1 

2. Op 11 en 12 januari werden in en rond het Zwin meer dan 
2.000 eenden geteld, Op die manier werd medegewerkt aan 
de door het "International Wildtowl Research Bureau" 
jaarlijks geörganiseerde eendentellingen over gans Europct. 

3. Op de golfbrekers worden regelmatig steenlopers (Arenaria 
interpres), paarse strandlopers (Calidris maritima) en 
een regenwulp (Numenius phaeopus) waargenomen. Het is de 
eerste maal dat een regenwulp in ons land overwintert, 
Waarschijnlijk is dat een gevolg van de uiterst zachte 
winter . 

4. Enl{ele andere fenomenen van de zachte weersomstandigheden 
die de huidige winter kenmerken zijn : 
- de meeste smienten (Anas penelope) overwinterden meer 

noordelijk. Normaal overwinteren in het Zwin enkele 
duizenden smienten, deze winter zagen we er maximaal 800; 

- op 1 februari werd reeds een tjiftjaf waargenomen 
(Phylloscopus collybita) ; 

- de meeste kol- en rietganzen die in en rond het Zwin, 
evenals te Damme overwinterden zijn reeds op terugtrek 
naar ht.m broedgebieden in Siberië ; 

- in de duinbosjes en het park zijn er reeds heel wat 
zangvogeltjes-aan het zingen : koolmees (Parus major), 
pimpelmees (Parus caeruleus), winterkoning (Troglodytes 
torglodytes), heggemus (Prunella modularis) en het 
roodborstje (Erithacus rub()cula), 
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