
NIEUWS VAN HET ZWIN : 10 maart 1979-

1. In 1978 broedden 91 verscheidene soorten vogels in en 
rondom het Zwin, De zeldzaamste waren een Dougall’s 
stern (Sterna dougallii), gepaard met een visdiefje 
(Sterna hirundo), de kleine barmsijs (Carduelis flam
mea cabaret) en de zilvermeeuw. (Larus argentatus), die 
nergens anders in ons land broedt,
Ais men daar doortrekkers en wintergasten aan toevoegt■ 
komt men tot èen totaal van 214 soorten die in dat jaar 
werden waargenomen in het Zwin. De zeldzaamste waarne
mingen betroffen : de kleinste jager (Stercorarius 
longicaudus), het vaal stormvogel!je (Oceanodroma leu
corhoa), de grauwe pijlstormvogel (Puffinus griseus), 
de Cauadagans (Branta canadensis), twee soorten franje- 
poten, de roze spreeuw (Sturnus roseus) en de roodkeel- 
pieper (Anthus cervinus).

2. De voorbije winter was voor de ornithologen die de 
Zwinstreek bezochten werkelijk onvergetelijk. Zo no
teerden we groepen smienten (Anas penelope) en 
ganzen (meerdere soorten) in nooit voorheen geziene 
aantallen voor ons land, ziaiSfs niet in de keiharde 
winter 1962/63. Op 16 januari noteerden we 7.780 
ganzen in de onmiddellijke omgeving van het Zwin,
De koudegolf ván 25 en 26 januari had sensationele 
doortrek van ganzen tot gevolg. Zo telden we op 
26 januari meer dan 40.000 ganzen tussen Lissewege, 
Dudzele, Sluis en het Zwin ; op de 28e. nog eens 
meer dan 37.000 en de 29e. meer dan 23.000 waarvan 
870 ex. van de eerder zeldzame brandgans (Branta leu
copsis) die broedt op Nova Zembla, Verder werden twee 
zeldzame ondersoorten van de rietgans waargenomen, 
namelijk Anser fabalis fabalis en Anser fabalis jo
hanseni.
Eén adulte en één juveniele steenarend (Aquila chry
saetos) werden enkele malen gezien rondom het re
servaat. Dit is een soort die in België minder dan 
20 maal geobserveerd werd tot op heden.

3. Tsch kondigen zich in het reservaat reeds enkele 
lenteverschijnselen aan :
- sinds 23 februari broedt de oehoe (Bubo bubo), 

evenals een paartje blauwe reigers(Ardea cinerea) 
en meerdere turkse tortels (Streptopelia decaocto;

- in de duinbosjes, het vogelpark en het schorregebied 
zijn er reeds wat zangertjes die met zang hun terri
torium afbakenen : merels, zang- er grote lijsters, 
roodborstjes, winterkongingen, heggemussen, veld
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