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- In het ornithologisch park. bloeien er reeds enkele planten 
en struiken : lüinterakoniet, Sneeuwklokje, Els en tifaterwilg;
- De uiterst zachte winter had tot gevolg dat enkele 
vogelsoorten hier bleven overwinteren ; o.a. twee Tjiftjafs 
en een 70-tal Kluten. Normaal trekken deze vogels naar 
zuidelijker streken;
- In het park is een paartje wilde Aalscholvers reeds aan 
het broeden. In de rei gerskolonie bij het reservaat zijn 
reeds heel wat Blauwe reigers hun nest aan het bouwen;
- In de duinbosjes, het vogelpark en in het Zwin hoor je, 
vooral ’s morgens vroeg, reeds heel wat vogelzang van o.a. 
Plerels, Zanglijsters, Grote lijsters, roezen, Heggemussen, 
lilinerkDninkjes, leeuweriken en Graspiepers.
Enkel de mannetjes zingen. Het doei is tweeërlei : een 
territorium afbakenen en een vrouwtje lokken.
- de vrij zeldzame Zwartkopmeeuw is terug in het Zwin,
Deze mediterrane mee uwen soort broedt tussen de Kokmeeuwen.
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De ganse winter heeft men in en bij het Zwin tot eT? 
overwinterende Koereigers kunnen waarnemen. Dit betreft 
niet alleen een eerste ove rrwi nteringsgevaï doch bovendien 
het hoogste aantal ooit in ons land waargenomen.
Door het zachte winterweer verbleven er steeds vrij veel 
insecten in de omgeving van de in de weiden verblijvende 
groep runderen. Deze kleine witte reigertjes zitten ook 
geregeld op ■ de rug van het vee waar ze zich voeden met 
teken en andere parasieten.
Deze soort broedt sedert twee jaar in het Zwin.
Voorheen broedden ze in Europa enkel in Spanje en Portugal 
en sinds 1958 in de Camargue (Z u i d - F r a n k r i j k ). Sinds de 
9Ö-er jaren is er een spectaculaire uitbreiding van zijn 
verspreiding sgebi ed in noordelijke richting.

3*.„I:2Íí£Í£™6ijzondBre_waarnemingen_,£_,
- Er overwinterde een juveniele Slechtvalk ;
- Een dertigtal Putters kon men de ganse winter in het 
vogelpark observeren ;
- Er overwinterden drie Velduilen in het reservaat ;
- Begin januari zag men tot zes IJsgorzen ;
- Eén Dwergmeeuw op 9 januari.

De Conservator,
Guido Burggraeve.
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