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1. In 1995 ringden de medewerkers van ons Biologisch 
Station 3.780 vogels van 82 verschillende soorten. 
Interessant, hetzij door hun aantal, hetzij doo·r het 
feit dat het vrij zeldzame vogels betreft zijn de volgende 
soorten 14 zwarte ruiters, 8 witgatjes, 7 waterpiepers, 
48 oeverpiepers, 27 vuurgoudhaantjes, 578 zwartkop~

grasmussen, 275 roodborstjes, 109 fraters, 5 ijsgorzen, 
12 strandleeuwerik~n, 6 boomleeuweriken, 13 sperwers 
en één bruine baszanger. 
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een tuinfluiter in Marokko 
een zwartkopgrasmus in Algerië 

- een sijsje in Rusland (bij Leningrad) 
een roodborstje, eveneens in Rusland. Alh;;-;;-;:;-;;;-r-;r;-;:---------

vogeltje bij ons vr~J algemeen broedt in bossen komen 
1 s winters heel wat soortgenoten uit het hoge noorden 
om hier te overwinteren. 

2. De vrij strenge en langdu·rige winter had tot ·gevolg 
dat heel veel wilde ganzen in onze streek zijn gebleven 
tot eind februari. Meestal begint de terugtrek naar 
hun broedg'sbieden in etappes reeds vanaf half januari. 
Op 25 en 26 januari zaten tussen het Zwin, Lapscheure, 
Hoeke en Oostkerke meer dan 6.500 ganzen •. 
- De talrijkste soort is steeds de kolgans. Deze broedt 
in het uiterste N.O van Europa doch vooral in Siberië. 
- Er waren ook meer dan 2.000 kleine rietganzen. Deze 
broeden op Spitsbergen. 
- We noteerden eveneens 250 grauwe ganzen, 35 rietganzen, 
9 rotganzen en 430 brandganzen. Deze laatste zijn broed
vogels van Nova Zembla. 
- op 21 februari noteerden we in Damme 2 exemplaren van 
de zeer zeldzame dwerggans. 
Elke avond komen vele duizenden ganzen in het Zwin 
overnachten. 

3. Momenteel kan men in het Zwin g~regeld een viertal 
velduilen waarnemen. 
Het is ongeveer 15 jaar geleden dat deze prachtige 
nachtroofvogel nog in het reservaat kwam overwinteren. 

Deze uilensoort zie je soms overdag jagen. 

4. Op 25 februari observeerden we minstens 3 exemplaren 
van de zeldzame rode wouw boven het Zwin. 
Gewoonlijk valt de trek van deze grote roofvogel met 
de gevorktse staart slechts in april plaats. 
Dit zijn waarschilolijk broedvogels van Zuid-Zweden. 
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