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1. De verzamélingen van het educatieve v~gelpark. 
Er broedden niet minder dan 23 paartjes ooievaar. In de 

meeste nesten zijn er momen~·eel 66n of meerdere 
Twee paartjes eideree·nd· en 66n paar brilduiker 

met succes gebroed (kooi n° 18). 

jongen. 
hebben 

In k o a i n ° 1 9 zijn er twee paar t jes k lu U·t di-e -momenteel 
jongen opkweken 

Het paartje kraanvogels broedde met succes jammer genoeg 
overleefde het donzig kuiken het koUde mei-weer niet; 

In juni zijn de kemphaantjes (kooi n" 3) in prachtkleed. 
Hun balts- en paarspel is telkens weer een· betoverend specta
kel. De sierveren op kop en hals ZlJn bij elk mannetje erg 
verschillend van kleur en worden opgericht telkens er een 
wijfje in de buurt komt. 

2. In de Zwin-schorre is de broedtijd reeds erg gevorderd. 
Er bro-edden n i ii t minder dan 2 8 -·-p a a-rt jes v lH1 de ze 1 d za me 
zwartkopmeeuw tussen .zo'n 3.500 paartjes kokmeeuw. 
l.!Je noteerden eveneens 52 paartjes zilvermeeuw, 15 kleine 
mantelmeeuwen, 38 visdiefjes en één paartje noordse stern. 
Broedende steltlopers· in het Zwiri en de omringende polders: 
2 paartjes strandplevier, 41 k~uten, 42 scholeksters en 
35 paartjes turel_uur. 
In de reigerskolonie die zich in de 
broedden een 50-tal paartjes blauwe 
kwakken en 6 paartjes aalscholver. 

duinbosjes bevindt 
reiger,een dertigtal 

3. Momenteel kan je in het Zwinfoagelijks kleine zilverreigers 
en ook lepelaars observeren. 
Sed~rt vorig jaar is deze zilverreiger een nieuwe broedvogel 
in het Zwin en in België. In paarkleed (momenteel dus) heeft 
deze kleine witte reiger prachtige sierveren op de kop, 
de hals en de rug de zogenaamde 11 aig~ette"-veren. 
De lepelaars die we nu kunnen waarnemen zijn tweedejaars
vogels, dus nog niet geslachtsrijpe vogels. 

4. Enkele 
-er zijn 
stern 

bijzondere waarnemingen 
enkele waarnemingen van 

er is ook een overzomerende velduil. 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 

de zeldzame 
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