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1 « I.n 1987 werden doei' de medewerkers van ons Biologisch 

Station niet minder dan 8,'535 vogels geringd van 68 
verschillende soorten.
De hoogste aantallen betroffen 2.584 zwartkopgrasmus, 
lr, 599 tuinfluitar , 1 « 270 kleine karekiet, 558 rood- 
borst, 317 heggemus, 2 76 fitis en 215 kneu.
Er waren ook enkele zeldzame soorten bij zoals 2 por- 
seieinhoent jes , een nachtzwaïuv/, 2 sperwergrasmussen,
1 grauwe klauwier en een baardgrasmus. Deze laatste 
vangst betrof slechts de derde waarneming voor ons 
1 a lid *

2 . In het vogelpark werd een ruime nieuwe kooi gebouwd 
voor een nieuwe -verzameling van Europese reigersoorten. 
Momenteel kunnen niet minder dan vijf reigersoorten 
bestudeerd worden in de verzamelingen van het Zwin :
de blauwe en de purperreiger, de kwak, de kleine zilver
reiger en de koereiger.
De koereigers en de zilverreigers werden ons geschonken 
door- de directie van de Zoo van Barcelona* Daar zijn 
ze trouwens in gevangenschap geboren en opgegroeid.
Bet is trouwens niet uitgesloten dat deze vogels 
onder andere wilde zilverreigers aantrekken en dat die 
hier binnen enkele- -ja-ren-een nieuwe-broedvogel voor 
ons land zullen betekenen.

3. ïn de broedkolonie ' s bij het' Zwin zijn er reeds meer
dere blauwe reigers aan het broeden. Uiteraard heeft 
dit te maken met de uirorst zachte winter.
In het vogelpark en in de dninbosjes ís de zang 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 doei van die zang is in de 
eerste plaats het afbakenen van een territorium 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
winterden meerdere roofvogels ; een vijftiental sperwers, 
een havik, een tiental torenvalken , vijf smelleken,
5 buizerd en 12 blauwe kiekendieven.
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