
NIEUWS V .AJ.T HET ZWIN : 1 m:AART 1978. 

1. Niet minder dan 92 soorten vegels broedden in 1977 
in het Zwin en de onmiddellijke omgeving. De ,~eld
zaamste waren : een gemengd broedgeval dougalls. 
stern (Sterna dougallii) X visdief (Sterna hirundo), 
zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), twee paar 
stortlimeeuw (Larus canus) en 10 p. zilvermeeuw (La
rus argentatus). Als men daar de trekvogelsoorten 
bijvoegt werden in 1977 in totaal 222 soorten ge0b
serveerd. De zeldzaamste waarnemingen : vaal storm
vogeltje (Oceanodroma leucorhoa), grauwe ~ijlstorm
vogel (Puffinus ~riseus), kleinste jager \Stercora~ 
rius longicaudus), ~rote burgemeeste-r (Larus hyper
boreus), dwer~gans \Anser erythropus), krooneend 
(Netta rufina), zwarte ooievaar ( Ciconia nigra), 
koereiger (Bubulcus ibis), morinelplevier (Eudromias 
morinellus), grauwe en rosse franjepoot (Phalaropus 
lobatus en Ph. fulicarius), dwergarend (Hieraeetus 
pennatus) en waaierstaartrietzanger (Cisticola jun
cidis). 

2. In 1977 werden door ons biologisch station 3.382 
vogels geringd van 92 verschillende soorten. 
Hoogste aantallen : 
- zwartkopgrasmus (Sylvia atricapilla) : 713 ; 
- roodborst (Eri thacus rubecula) : 483 ; 
;_ kokmeeuw-(Larus ridioundus)· '295 
- tuinfluiter (Sylvia berin) 202 
- frater (Cardueiis flavirostris) : 166. 
We ringden eveneens 33 bonte vliegenvangers (Fide
dula hypoleuca), een groot aantal voor een toch 
vrij zeldzame vogelsoort. 

3. Net zoals de voorgaande jaren is de oehoe (Bubo 
bubo) zeer vroeg met broeden begonnen, namelijk op 
13 februari. In de duinbosjes broedt een blauwe 
reiger (Ardea cinerea) sedert 6 februari. 

4. Op de eilanden in de vijvers van het reservaat heerst 
een drukte van belang. De kokmeeuwen (Larus ridi
bundus) nemen er reeds hun broedplaatsen in. 

5. Ook deze winter werden tientallen stookolieslacht
offers ter verzorging binnengebracht. Slechts enke
le vogels konden gered worden. Het wordt de hoogste 
tijd dat de autoriteiten eens ernstig-
en rationeel gaan optreden tegen L~t onwett~g 
lozen van stookolie en afval door tankers vanuit 
Zeebrugge en andere havens die steeds meer onze 
zee en ons leefmilieu bezoedelen. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


