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In juni en juli hebben 4 paartjes Kleine zilverreigers gebroed 
in de reigerskolonie bij het Zwin. Dit zijn de eerste zuiv·ere 
broedgevallen voor ons land. Er was namelijk reeds een broedgeval 
in het Zwin in 1982 dit betrof echter een gemengd broedpaar 
Kleine zilverreiger x Blauwe reiger. Dit speciaal paartfe bracht 
toen twee hybride jongen groot. 
Sedert een vijftiental jaren reeds kent deze prachtige mediter
rane reigerS:oott een spectacula j re llitbrsidir.g n:::a:r het noorden 
toe, Zo ontwikkelde zich recentelijk een prachtige kolonie in 
het natuurrese~vaat van Marquenterre (Baai van de Somme - Frank
rijk). 
Sedert 1992 ree~s konstateren we elk jaar een kleine invasie 
van zilverreigertjes. Zo evolueerde het statuut van deze soort 
tot regelmati~e zomergast in het Zwin. Vaak verbleven ze hier 
dan enkele weken. Vorige winter overwinterden hier drie exempla-
ren dit waren meteen de eerste winterwaarnemingen voor ons 
land. Normaal gaan ze in Noord-Afrika of in het Middellands 
zeegebied de winter doorbrengen. 
De vier broedparen brachten in totaal 9 jongen groot. Momenteel 
verblijven in het reservaat meer dan 20 kleine zilverreigers. 

=fl"et zijn prächt''rge~wit"te reiçj"ê'i'tjes •. In paarkleed iî'ei'bben ze 
op de borst de hals en de rug prachtige sierveren, de zoge-
naamde aigrette-veren. 

2. In het Zwin broedde eveneens een paartje Noordse sterns.Dat 
is slechts het vierde broedgeval voor ons land van deze elegante 
''zeezwaluw". Gewoonlijk btoedt deze soort veel noordelijker: 
tot in het uiterste noorden van Europa, Azië en Amerika. Deze 
stern is een uitzonderlijke trekvogel. De overwinteringsgebieden 
bevinden zich vooral langs de Atlantische kusten van Zuid-Afrika. 
Soms trekken ze verder oostwaarts tot in Zuidoost-Azië. Een 
exemplaar dat lrr Groot-3~ittani5 ~ard geringd ~s~d in Austr3li~ 
teruggevonden. 

3. In augustus en september zie je in het Zwin 
dagelijkslepelaars. Dit zijn broedvogels uit Friesland en 
Noord-Holland die hier nu op doortrek z~Jn naar hun overwinterin
gsgebieden. Deze zijn gelegen tot in Senegal. 

4. Momenteel staat de Zwinschorre in volle bloei. De Lamsoor 
(de zogenaamde "zwinneblomme") staat er prachtig paars bij. 
Er zijn nog heel wat andere schorre~lanten die nu bloeien 
Zeekraal,- Kleine schorrekruid, Zeeals~~' Zeeweegb.ree e.a. 
Deze zijn alle zoutminnende planten ze kunnen rechtstreekse 
zeewaterinvloed verdragen. 

5. Enkele zeldzame waarnemingen : 
twee Grote zilverreigers op 6 augustus 11.; 

- een Orpheusspotvogel op 14 augustus 11. 

Oe ConservatOr, 
Guido Burggraeve. 


