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NUJUWS VAN B..:ET ZWIN : 6 _r,IA.ART 1985. --7-------------------------------
1. In 1984 broedden in het Zwin en de onmiddellijke omgeving 

van het reservaat niet minder dan 97 soorten vogels, De 
zeldzaamste waren de Dougall's stern (gepaard met een Vis
diefje), 2 paar Stormmeeuwen, 6 paar Zwartkopmeeuwen, één 
paar Bruine kiekendief en 2 paartjes Kleine barmsijs, 

2. b'veneens in 1984 werden door ons Biologisch Station 2.514 
vogels geringd. Enkele interessante terugmeldingen : 
Kokmeeuw : 3 uit Denemarken, 1 uit Zweden, 2 uit de D.D.R., 
1 uit Polen, 7 uit Finland en 3 uit Rusland. De Kokmeeuwen 
die bij ons overwinteren komen dus uit het hoge Noorden. 
Drie nestjongen , in het Zwin geringd ' werden uit 
Spanje gemeld in de winter. 

-Stormmeeuw : 2 meldin~en u~_·t de D.D.R., 3 uit Zweden, 1 uit 
Polen, 1 uit Finland (na 16 jaar) en 1 uit Rusland. 
Twee Bonte kraaien werden uit Z'l'reden gemeld. 

- Een Sijsje werd later uit Italië gemeld, Dat bewijst dat deze 
soort niet elk jaar naar hetzelfde overwinteringagebied terug~ 
keert. 

- Twee terugmeldingen van Zwartkopgrasmus : één uit Algerië ; 
een ander uit het Zuiden van Spanje. 

- Een Kleine karekiet uit de Guinese Republiek. 
Een watersnip die in Erfurt (D.D.R.) geringd ;·re 11d was 5 dagen 
later reeds in het Zwin~ 

3. De vrij\harde winter zorgde wel voor enkele ornithologische 
verrassingen : 
zo noteerden we de overwintering van een twintigtal Wilde 
zwanen ; 
er war.en ook vele duizenden ganzen in de polders ; tot eind 
februari kviamen er elke avond zo 1 n 8.000 Kol- en Rietganzen 
in het Zwin overnachten ; 

- er overwinterden 6 Kluten en minstens 2 Tjiftjafs ; 
- de drie Lepelaars diè we tot half januari in het Zwin konden 

observeren hebben de harde winter waarschijnlijk niet over~ 
leefd, net zoals vele Waterhoenen, Meerkoeten, Wilde eenden 
en Blauwe reigers. Natuurlijke selectie ••• 

4. br overwinterden ook heel wat roofvogels : 
- zo ringdan we niet minder dan 21 Sperwers in het Zwtn ; 
.- in en nabij het reservaat noteerden we minstens 10 Toren
valken, 8 Smellekens, 4 Buizerden, 1 Havik en 12 Blauwe kie~ 
kendieven, Enkele keren zagen we ook een Rode wouw en een 
Ruigpootbuizerd. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


