
NIEUWS VAN HEI ZWIN : 5 KAASI 1977.
In liet reservaat, in de duinbos jes en in bet educa- 
tief ornithologisch park zijn er reeds heel wat zang- 
vogels die zingen en aldus een territorium, afbakenen: 
de merel (lurdus merula), 2 soorten lijsters, winter
koning (Troglodytes troglodytes), .heggemus (Prunel
la modularis), roodborstje (Erithacus rubecula), 
koolmees (Parus major), veldleeuwerik (Alauda arven
sis) , graspieper (Anthus pratensis) e.a.
Het zeer zachte weer had tot gevolg dat we dit jaar 
een bijzonder vroeg broedseizoen kennen. Zo zijn 
er momenteel zeker reeds grauwe ganzen(Anser anser) 
en wilde eenden (Anas platyrhynchos) met de eileg 
begonnen.
Ook in de verzamelingen is het broedseizoen reeds 
begonnen :
- de oehoe (Bubo bubo) begon te broeden op 17 febru
ari *, het nest bevindt zich achter een boomstronk, 
achteraan in kooi nummer 21 ;
- minstens (5 paartjes kwak (Nycticorax nycticorax) 
broeden, evenals een aalscholver (Phalacrocorax 
carbo).
Andere fenomenen, die het gevolg zijn van een zachte 
winter :
- overwintering van een tjiftjaf (Phylloscopus col
lybita) , een zwartkopgrasmus (Sylvia atricapilla) 
en een roodborsitapuit (Saxicola torquata) ;

- het merendeel van de kol- (Anser albifrons) en 
rietganzen (Anser fabalis rossicus) die in het 
Zwin en de omgeving overwinterden zijn reeds naar 
hun broedplaatsen vertrokken.. Op 3 maart waren er 
in de polders nog 92 kolganzen.

- de kleine zwanen (Cygnus bewickii) die in en rond 
het Zwin de winter doorbrachten en die in Siberië 
broeden werden voor het laatst gezien op 23/1.

Op de vijver voor het ornithologisch park bevonden 
zich op 3 maart 11. nog steeds een roodkeelduiker 
(Gavia stellata) en een kuifduiker (Podiceps auritus)..
In 1976 hebben niet minder dan 85 soorten vogels 
gebroed in en rondom het reservaat. De zeldzaamste 
waren een Dougalls stern (gepaard met een visdiefje), 

noordse stern (dit betrof het eerste broedgeval 
voor België), stormmeeuw (Larus canus) en
kleine harmsijs (.Carduelis flammea cabaret).
Ais men daar de trekvogels bijvoegt werden in totaal 
218 soorten vogels geobserveerd in 1976. De zeld
zaamste betroffen : ijsduiker (Gavia immer), casarca 
(Tadorna ferruginea), vaal stormvogeltje (Ocea
nodroma leucorhoa), grauwe pijlstormvogel (Puffinus 
griseus), kleinste jager (Stercorarius longicaudus) 
en waaierstaartrietzanger (Oisticila juncidis).
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