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NIEUWS VAN HET ZWIN : 24 februari 1990.

1. Vorig jaar ringden de medewerkers van onsVógeltrekstation 21.372 
vogels, van 90 verschillende-soorten.
De meest interessante soorten, hetzij door hun aantal, hetzij door 
het feit dat het zeldzame soorten betreft, waren :
5 zwartkopmeeuwen, 9 draaihalzen, 3.848 roodborstjes, 40 nachtegalen, 
2.128 kleine karekieten,- 2 grote karekieten, 5 sperwergrasmussen,
2.138 tuinfluiters, 6.384 zwartkopgrasmussen, _814 goudhaantjes,
295 vuurgoudhaantjes, 2 Raddes boszangers, 2 Noordse nachtegalen,
1 kleine spotvogel, 2 veldrietzangers en een Siberische snor.

2. Na de recente februari W. en NW.-stormen werden door natuurvrienden 
meer dan 200 levende met stookolie besmeurde zeevogels in.ons revali
datiecentrum ter verzorging binnengebracht. Deze stookolieslachtoffers 
waren allemaal soorten die in volle zee overwinteren ze komen enkel 
aan land om te broeden. De talrijkste soort is de zeekoet ; er waren 
echter ook alken, futen, jan van-- genten bij. Slechts een klein per
centage kon gered..worden,„„
Het is meer dan hoogtijd dat de overheid eindelijk eens maatregelen 
gaat nemen en de wet zal doen naleven om het illegale lozen van 
stookolie in zee te verhinderen.
In deze periode stierven' voor onze kust wellicht meer dan 5.CCO 
zeevogels.
Zo is een soort zoals de alk èen bedreigde vogelsoort geworden 
tengevolge van deze onwettelijke en door de overheid onvoldoende 
gecontroleerde activiteiten van olietankers.

3. In de voorbije winterperiode overwinterden in het Zwin en zijn 
onmiddellijke omgeving heel wat dagroofvogels ;
9 blauwe kiekendieven, 8 smellekenvalken, een tiental torenvalken, 
één slechtvalk, een tiental sperwers en 4 buizerden.

4. Enkele tekenen van een heel nabije lente :
- in hét vogelpark bloeien de winter akonieten, de sneeuwklokjes, 
de wilgen en de elzen ;

- in de verzamelingen zijn twee paartjes aalscholver reeds aan het 
broeden. Dit is eveneens reeds het geval met enkele blauwe rei
gers in de kolonie ;

- in dé duinbosjes zingen (vooral 's morgens vroeg) reeds heel wat 
zangvogels. Het hoofddoel van dit zingen is steeds het afbakenen 
van een territorium doch eveneens het lokken van een wijfje (enkel 
de mannetjes zingen).
Momenteel is er aldus een drukke aktiviteit bij de merel, de zang
en de grote lijster, de heggemus, de roodborst, de winterkoning 
en de koolmees waar te nemen.

De Conservator,
    - Guido Burggraeve.
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