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1. Als gevolg van de uiterst zachte winter deden we enkele 
eerder onge~one waarnemingen 

één lepelaar en twee kleine zilverreigers 
de ganse winter. Normaal gaan deze vogels in 

verbleven hier 
Afrika of in 

het Middellands Zeegebied de winter doorbrengen; 
op27 februari werd er ook een grote zilverreiger 

in 
waargenomen. 

het Zwin 
en de oml'iggende polders werden de 
duizenden goudplevieren waargenomen. 

ganse winter door enkele 

2. Enkele voortekenen van een vro·ege lente 
in het educatief park bloeien de winterakoniet, het sneeuw-

klokje, de waterwilg en de els 
twee paartjes aalscholver zijn reeds aan het 

blauwe reigers reeds in de reigerskolonie zijn de 
broeden en 

volop bezig 
met ~~.de n e s't bouw·"; 

in de duinbosjes is er reeds volop 
heggemus,. grote lijster, zangl:i:jster 
de v o ge 1 z a n g is twee ë r 1 ei ene r z· ij d s 

zang van winterkoning, 
en merel .. Het doel van 
een territorium afbake-

nen, anderzijds een wijfje lokken 
de grauwe ganzen, de bergeenden en de 

reeqs gepaard. Weldra begint de broedperiode 
wilde eenden 
ook voor hen. 

zijn 

3 • Op 2 januari en 6 februari waren er hoge springvloeden 
die dan ook nog samenvielen met noordweststorm. Dat had tot 
gevolg dat practisch het ganse reservaat door de zee werd 
overspoeld. Dat is erg gunstig voor het zoutgehalte in het 
gebied en voor de typische vegetatie die er zich ontwikkelt. 

4. Op 17 februari noteerden we meer dan 450 zilverplevieren 
in het reservaat. Dit is wellicht een recordaantal voor ons 
land. Deze soort broedt in het uiterste noordoosten van Europa 
doch vooral in Siberië. 
Deze soort treft men practisch uitsluitend aan in zoutwaterge
bieden, vooral schorren zoals het Zwin. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 
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