
NIEUWS V M  HET ZWIN : 1 maart 1974.

1. Door het Biologisch Station Het Zwin werden in 1973 
6.863 vogels geringd, 105 verschillende soorten. 
Belangrijkste aantallen .*
- kokmeeuw (Larus ridibundus): 814
- kauw (Corvus monedula) : 552
- zwartkopgrasmus (Sylvia atricapilla). : 518
- roodborst (Erithacus rubecula) : 504 ^
- harmsijs (Carduelis flammea flammea) : 315
- frater (Carduelis flavirostris) : 342
- waterhoen (Caliinula chloropus) : 270
- sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) t 237
De hiernavermelde vangsten zijn merkwaardig door hun 
aantal ofwel door het feit dat het zeldzame soorten 
betreft : - goudhaantje (Regulus regulus): 255

- vuurgoudhaantje (Regulus ignicap.): 50
- sperworgrasmus (Sylvia nisoria) : 1
- velduil (Asio flammeus) : 1
- morinelplevier (Eudromias morinellus):2.

2. De uitzonderlijk zachte winter had enkele merkwaardige 
ornithologische fenomenen tot gevolg :
- de hier overwinterende kleine zwanen (Cygnus bewickii) 

(maxima 39 ex. op 15/11 en 38 op 9/12) zijn zeer vroeg 
'vertrokken. Laatste waarneming : 2 ex. op 9 februari ;

~ een koppel aalscholvers (Phalacrocorax carbo) begon te 
broeden op 14 februari ;

- de meeste kol- (Anser albifrons) en rietganzen (Anser 
fabalis rossicus) die in het Zwin en zijn omgeving, 
evenals te Damme overwinterden zijn reeds op terugweg 
naar hun brodcLgebieden in Siberi'd ;

- niet minder dan 22 kluten (Recurvirostra avosetta) 
brachten in het Zwin de winter door ;

- de meeste ber^- (Tadorna tadorna) en wilde eenden (Ana;:
platyrhynchos; zijn reeds gepaard j

- bij zacht weer kunnen we reeds de heerlijke zang van
de veldleeuwerik (Alauda arvenis) bewonderen.

3. Niettegenstaande al deze lenteverschijnselen kan men in 
het Zwin toch nog heel wat _ wintergasten observeren : 
zilverplevieren (Pluvialis squatarola), verscheidene 
soorten strandlopers,■velduilen (Asio flammeus), kuif- 
duikers (Podiceps auritus), zelfs de zeer zeldzame 
ijseend (Clangula hyemalis) die hier overwinterde.

4. We ontvingen enkele terugmeldingen van vogels die hier in 
het Zwin' geringd werden :
- een kokmeeuw (Larus ridibundus), geringd op 8/1/1968, 

teruggevangen in Finland op 5/5/1973 ;
- een stormmoeuw (Larus canus), geringd op 23/1/1972, 

teruggevangen in Finland op 22/4/1973 »
- een visdiefje (Sterna hirundo), geringd op 22/6/1973, 

teruggevangen op 5/12/1973 in Ghana ï
- een regenwulp (Numenius phaeopus), op 27/4/1969 geringd, 

in Rusland teruggevangen op 23/5/Í972 ;
- twee bonte kraaien (Corvus cornix), geringd op 29/12/1971, 

allebei in Finland teruggevangen.
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