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NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 maart 1976. 
=~=====~========~==========~======= 

1. In 1975 werden door l::.st Biologisch Station van het 
Zwin 2.951 vogels geringd, van 72 versehillenue 
soorten. De hoogste aantallen : 

156 roodborstjes (:Kri··~hacus !·ubecula) ; 
261 goudhaantjes (Regulus regu1us) ; . 

- 163 bonte kraaien (Corvus co~one corn~x) 
- 1. 199 kauwen ( Oorvue monedula) ; 
- 292 kokmeeuwen (Larus ridibundus). 
Volgende soorten betreffen eerder zeldzame vogels 
- 3 sperwers (Accipiter nisus) ; 

1 noordse stern (Sterna paradisaea) 
- 1 klapekster (Lanius excubitor) ; 
- 2 cetti zangers (Cettia cetti). 

2. Het hevig stormweer dat we kenden van 20 tot 24 janu
ari laatstleden liet ons toe enkele interessante 
waarnemingen te noteren voor deze periode van het 
jaar : enkele honderden dwerg- (Larus minutus) en 
drieteenmeeuwen (Hissa tridactyla), enkele jan van 
genten (Sula bassana), 1 noordse stormvogel (Fulma
rus glacialis), 1 ijsduiker (Gavia immer). 

3. Tijdens de vrij korte koudegolf van eind januari, 
begon februari noteerden we zeer belangrijke vorst
trek van hoge aantallen trekvogels. 
In het Zwin zelf en in de omgeving zagen we honderden 
smienten (Anas penelope), wilde zwanen (Cygnus cyg
nus), de 3 hier voorkomende soorten zaagbek . 

. . . Dit betreft soorten die bij een zachte winter noor-
delijker blijven pl"éisteren~ ·· 

4, In de maand januari werd enkele malen een regenwulp 
(Numenius phaeopus) en een tjiftjaf (Phylloscopus 

collybita) waargenomen. Dit betreft uitzonderlijke 
overwinteraars. 

5. In de verzamelingen van het Zwin is het broedseizoen 
reeds begonnen : . 
- de oehoe (Bubo bubo) broedt sinds 17 februari ; 
- de aalscholver (Phalaerocorax carbo) en niet minder 

dan 7 paartjes kwak (Nycticorax nycticorax) brceden 
of zijn aan de nestbouw toe. 

6. Nomenteel betekent het Zwin een merkwaardige slaap
plaats voor enkele duizenden vogels : 
- meer dan 10.000 meeuwen ; 
- ongeveer 1.000 wulpen (Numenius arquata) en 250 

kemphanen (Phylomachu ·;3 pugnax) ; 
- 250 grauwe gorzen (Emberiza calandra). 

7. Enkele zeldzame waarnemingen uit het Zwin : 
-begin februari : 2 dwergganzen (Anser erythropus); 
- een lepelaar op 22 februari:zeer vroege datum, 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


