
NIEUWS VAN HET ZWIN : FEBRUARI 1988. 

1. :én 1987 werder: doc1· èe ~<;·:c<ie~·l"rkGrs v.1n or;s 3:Loloqisch 
Stat.Lon niet minder da:• 'J,533 voqd!S qerinqJ van 68 
vers~hille~de soorten. 
De hoogste aantallen betroffen 2.584 zwartkopgras~us, 
1~599 t11influiter, 1~270 kleine karekiet, 558 rood
borst, 317 heqgemus, 276 fitis en 215 kneu. 
Er waren ook enkele zeldzame soorten bij zoals 2 por
seleinhoentjes, een nachtzwaluw, 2 sperwerqrasmussen, 
1 grauwe kla11~lier en een baardgrasmus. Deze laatste 
vangst betrof slech'cs de dertiG vraarneming voor ons 
la.nd. 

2. In het voqelparl<: werd een ru:Lme nieuwe kooi gebouwd 
voor eHn nieuwe .verzameling van Europese reigersoortenw 
Momenteel kunnen niet minder dan vijf reigersoorten 
bs~tudeerd worden in de verzamelingen van het Zwin : 
de blac(We en de pux·perreige:r., de kHak, de kleine zilver
reiger en de koereiger. 
De koereigers en de zilverreigers werden ons geschonkeri 
door de directie van de Zoo van Barcelona. Daar zijn 
ze trou,lens in gevangenschap geboren en opgegroeid. 
Het is trouwens niet uitgeoloten dat deze vogels 
onder andere wilde zilverreiçers aantrekken en dat die 
hier binnen enkel~ jaren- een n·ieuwe" ""roedvoge1 voor 
ons land zullen betekenen. 

3. Ie de broedkolonie's bij het Zwin Z1Jn er reeds meer
dere blauwe reiger8 aan het broeds~. Uiteraard heeft 
dit te maken met de ui~or~t zachte winter. 

In het vogelpark en in cle d,_.inbosjes is de zanq der 
vogels reeds volop bezig. Vooral 's morgens vroeg 
horen we reeds de merel, de grote lijster, de zanglijs
ter, de heggemus, de winterkoning en de koolmees hun 
mooie zang etaleren. Het doel van die zanq is in de 
eerste plaats het afbakenen van een territ;rium en in 
tweede instantie ook een wijfje lokken. Het zijn name
lijk enkel de mannetjes die zingen. 

4. In het Zwin zelf en de onmiddellijke omgeving over
winterdon meerdere roofvogels : Pen vijftienta~ sperwers, 
een havik, een tiental toronvalk~n , vijf ~melleken, 
5 buizerd en 12 blauwe kiekendieven. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


