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iiiEUWS VAL HET ZWIN : 5 maart 1980. 
-----

l. In 1979 broedden niet minder dan 90 soorten vogels in het 
Zwin en de onmiddellijke omgeving. De zeldzaamste waren 
de Dougall's stern (gepaard met een visdief), de storm
meeuw en de kleine barmsijs. 
Als we daar de hier niet broedende tJ:ili'kvcgels bijvoegen 
werden in 1979 223 vogelsoo:::'ten waergenomBn. De zeld·
zaamste waa1•nemingen betroffen : het vaal stormvogeltje, 
de grote en de kleine zilverreiger, de w:i.tbuikrotgans, 
de roodhalsgans, de sneeuwgans, de dwerggans, de witwang
stern, de grote burgemeester, de ruigpootbuizerd, de 
steenarend, de lachstern, de raaf en de orfeusspotvogel. 

2. In 1979 werden door ons Biologisch Station 4 .. 642 vogels 
geringd ; 71 soorten. De hoogste aantallen betroffen : 
2.II6 kokmeeuwen ; 

904 stormmeeuwen ; 
179 merels ; 
281 roodborstjes ; 
183 zwartkopgrasmussen 
205 kauwtjes. 

3. Enkele vroege lenteverschijnselen uit het reservaat 
- in de verzamelingen broedt de oehoe sinds 11 februari; 

in de duinbosjes broeden drie paartjes blauwe reiger 
en enkele paartjes kwak ; 

. grauwe ganzen, bergeE!nden enwiJ:.de .. eenden 2:ijn reeils 
gepaard en zullen dra met brö eden· a·anvàngen ·; · '·" 
in de duinbosjes, de schorre en het vogelpark zijn 
needs heel wat zangvogels dmet hun gezang een broed
territoriwn aan het afbakenen : zang- en grote lijster, 
merel, roodborst, heggemus, winterkoning, graspieper 
en veldleeuwerik. 

4, Op 13 januari werden in en bij het Zwin meer dan 4.500 
eenden geteld. Vooral de 110 slül)eenden en de meer dan 
750 bergeenden trekleen daarbij de aandacht. 

5. Enkele zaldzame waarnemingen : 
40 brandganzen op 16 januari >, 
2 dwergganzen cp 2 februari; een ex. op 17 februari en 
op 3 maart ; 
25 brilduikers (een re oordaantal voor het rese:rvaa t) 
op 4 februari ; 
we noteerden evee~::J.s een OVGT'VrJ.nteringsgeYal van een 
roodborsttapuit. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


