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NIEUWS VAN HET ZWIN : 23 maart 1984• 

1. we eganiseren twee speciale vroegmorgenwandelingen voor het 
observeren van zangvogels in de duinen en vooral voor het 
beluisteren van vogelzang (o.a. nachtegalen, de 4 soorten 
grasmussen, kneutjes, lijsters enz. Afspraak : dinsdag l mei 
en zaterdag 19 mei : telkens om 5 U• 's morgens bij de in
gang van het reservaat. 

2. In 1983 werden door ons biologisch station 5.647 vogels ge
ringd, van 81 verschillende soorten. 
Bnkele interessante tGrugmeldingen : 

- zes kokmeeuwen : 4 uit Finland, één uit Zweden en een exemplaar 
bij Leningrad L~ Rusland ; 
een zwartkopgrasmus uit Algerië ; 
een sijs bij Bologna (Italië). 
Volgende terugmeldingen tonen aan dat het ringwerk ons ook 
inlichtingen kan verschaffen over de leeftijd der vogels 

- twee kauwtjes werden 17 jaar na het ringen teruggemeld ; 
- een wilde eend zelfs 19 jaar later. 

3, Enkele lenteverschijnselen : 
- reeds eind januari begon bij de blauwe reigers het broed
·- "efëizci€m. I:ri de kolonie in de duinbos jes· broeden momenteel 

een 60-tal paartjes. Ook in de verzamelingen broedt een 
paar blauwe reigers in de kooi, evnaals een 8-tal kwaks; 

- grauwe ganzen, wilde eenden en bergeenden zijn reeds alle 
gepaard ; ook voor hen wordt het straks broedtijd ; 
in de uinen en in de schorre zingen reeds heel wat zangvogels, 
Het doel van hun zang is vooral het afbakenen van een terri
torium : merels, zang- en grote lijsters, winterkoningen, 
heggemussen, roodborstjes, graspiepers, veldleeuweriken enz. 

4. Enkele interessante observaties : 
- het overwinteren van een lepelaar en van een kuifaalscholver; 
- niet minder dan 6 ijseenden op 24 februari ; momenteel zijn 
er nog steeds 3 exemplaren ; 
- een grote burgemeester van 12 januari tot 9 februari ; 
- een slechtvalk van 3 tot 7 februari ; 
- een roodhalsfuut van 17 tot eind februari 
- een dwerggans op 21 en 22 februari ; 
- een zwarte wouw op 20 maart. 

5. Van half januari tot half februari kwamen meerdere duizenden 
ganzen (grauwe, kol-, riet- en kleine rietganzen) in het Zwin 
overnachten, Samen met zo'n 1.700 wulpen, een 500-tal kemp
haantjes, een 18,000 meeuwen betekent het reservaat in deze 
periode dan ook een echt vogelparadijs. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve, 


