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Op 1 augustus 11 .. deden we een verrassende .waarneming : 4 koereigers verbleven in de 
weiden voor de ingang van het rerservaat ; op 14 augustus kwam er nog een 5e. exemplaar 
bij. 
Deze vogels zouden hier meer dan 2 maanden blijven. Nog groter werd de verrassing toen 
2 paartjes een nest begonnen te bouwen vlakbij de kooi in het vogelpark waar klein~ 
zilverreigets en koereigers tentoonge~teld ·zijn. 
Dit wel zeer late broedgeval heeft uiteraard te maken met de uitzonderlijk gunstige 
Weersomstandigheden die we in augustus en september gekend hebben. Bovendien garandeerde 
dit goede weer ook veel insecten , vooral dan in de omgeving van de in deze weiden 
aanwezige runderen. Koereigers voeden zich namelijk vooral met sprinkhanen en andere 
insecten in de omgeving van vee. Vaak ook ziet men ze op de rug van het vee zitten. 
Zapikken e·r teken en andere parasieten op. OOrspronkelijk is deze 
kleine witte reiger een indo-afrikaanse soort die momenteel geleidelijk aan cosmopoliet 
wordt. Vooral in de laatste halve eeuw kent hij een spectaculaire toename. 
In Europa broedde deze soort enkel in Spanje en Portugal. Sedert 1958 broedt hij in 
çlg_Ç'l.J!lar!l..\1~ (Zuid..::..f.rankrijk). Vanaf het eind der tachtiger begin negentiger jaren kwam 
er een spectaculaire toename naär h~t noord'êri toe •. , ·"' ·'-·-··· "'"'~· '"-···· 
Voor ons land was hij tot op heden een zeldzame verschijning.Spijtig genoeg mislukten 
beide broedsels : het eerste werd verlaten en in het ander nest stierven de twee jongen. 
Dit waren wel de eerste broedgevallen voor ons land. 

2. Sinds een tweetal weken verblijven er 9 vreemde ooievaars (waarschijnlijk wilde 
exemplaren) tussen onze standvogelpopulati~~ Men kan ze gemakkelijk herkennen daar ze 
boven het loopbeen zijn geringd ; bij onze vogels is de ring onder het loopbeen 
geplaatst. 
Er zijn twee Franse en 7 Nederlandse vogels bij. Met de telescoop konden we de 
ringnummers aflezen. 
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- Op 9 augustus 11. observeerden we boven het Zwin een zwarte ooievaar op trek. 

-3 geoorde futen van 23 augustus tot 7 september 

- éen roodhalsfuut van 28 augustus tot 3 september ; 
- een grote zilverreiger werd onregelmatig waargenomen tussen 8 augustus en :z septembeJ 

-maximaal 16 kleine zilverreigers in september ; momenteel zijn er nbg steeds enkele 
exemplaren aanwezig ; 
- éen slechtsvalk sinds 5 october en een zwarte wouw op 11 october; 
- 16 krombekstrandlopers op 11 september en 65 kanoeten op 19 ·september 
broeden in Siberië ; 
- één roodkeelpieper op 5 october. 

De Conservator, 
Guido Burggr aeve. 
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