
NISUWS VAN HET ZWIN : 2 5 februari 1972.
1. In 1971 werden door het Biologisch Station "Het Zwin”

7.037 vogels geringd ; 120 soorten. Hoogste aantallen :
- kokmeeuw (Larus ridibundus) : 951
- zwartkopgrasmus(Sylvia atricapilla) : 864
- roodborst (Erithacus rubecula) ; 395
- sijs (Carduelis spinus) : 341
Interessant door hun aantal, ofwel door het feit dat het 
zeldzame.soorten betreft zijn volgende gegevens :
- kwak (Nycticorax nycticorax) : 3 ■
- sperwer (Accipiter nisus) : 3
-tureluur (Tringa totanus) : 129
- groenpootruiter (Tringa nebularia) : 23
- zwarte ruiter (Tringa erythropus) : 23
- kemphaan (Philomachus pugnax) : 66
- roodgesterde blauwborst (Cyanosylvia svecica sv.) ; 1
- sperwergrasmus (Sylvia nisoria) : 1
- sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) : 64
- frater (Carduelis flavirostris) :.60
- grote goudvink (pyrrhula pyrrhula p.) : 4
- pallas boszanger (Phylloscopus proregulus) : 1

(Eerste waarneming voor België)
- dwergooruil (Otus scops) : 1

(Eerste vangst voor België)
- vaal stormvogeltje (Oceanodroma leucorrhoa) : 1

2. Momenteel is ons reservaat merkwaardig ais slaapplaats 
voor enkele duizenden vogels :

tussen 8.000 en 10.000 me duwen (4 • soorten) ;
- 1.400 wulpen (Numenius arctuata) j
- 1.500 tot 2.000 holen- en houtduiven.

3. Van 7 tot 17 kléine zwanen (Cygnus bewickii) hebben op de 
vijvers in het reservaat overwinterd.

4. De Polders die het "Hinterland" van het Zwin vormen zijn 
deze winter een merkwaardig ganzenreservaat geworden. 
Regelmatig werden meer dan 1,000 ganzen van 4 soorten ge
noteerd : grauwe, kol-, riet- en kleine rietganzen.
Deze ganzen kwamen elke avond uit de polders om in het 
Zwin te overnachten.

5. WATERVBRONTREINIGINU.
Begin februari werden we tweemaal verontrust door berichten 
die meldden dat te Zeebrugge ergens (?) stookolie ontsnapt 
was. De resultaten lieten niet op zich wachten : niet 
minder dan 28 levende futen, 5 alken, 4 zeekoeten en enkele 
zwarte zeeëenden werden ter verzorging hier binnen gebracht 
door natuurliefhebbers ; praktisch alle vogels stierven.
Het is werkelijk de hoogste tijd dat de bevoegde instan
ties eindelijk maatregelen zullen gaan nemen om dergelijke 
schandalige wantoestanden tegen te gaan. Wanneer zullen 
nú eens praktische maatregelen getroffen worden tegen 
tankers die meestal ongestraft verder gaan met bevuiling 
en vergiftiging van ons leefmilxeu? Of moeten dergelijke 
misbruiken ongestraft doodgezwegen worden ? Usque tandem ?

6. De "1ATLAS VAN DE VOGELS VAN BELGIE EN WEST-EUROPA" van
de hand van Graaf L. Lippens en de heer H. Wille verschijnt 
binnenkort. Geïnteresseerde personen kunnen naam .en 
adres' opgeven bij de Conservator van het Zwin. Een luxu
euze prospectus zal hen toegestuurd worden waarin ze alle 
gewenste documentatie zullen aantreffen.


