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NIEÜMS VAN HET ZUIN ; 24 februari 2001.

1_i _Enkele_tekenen_uan__e8n_vroe2e_lente_£

- In het educatief vogelpark staan de winterakoniet en de 
sneeuwklokjes reeds volop in bloei î
- in de zesdennen van het vogelpark zijn reeds drie paartjes 
aalscholver aan het broeden ;
- vooral in de vroege ochtenduren demonsteren de mannetjes 
van twee soorten spechten hun typisch territoriaal gedrag.
De grote bonte specht duidt zijn aan wezi gheid aan met een 
hard trillend geroffel ; de groene specht daarentegen heeft 
een prachtige luidklinkende lach ais zang.
- in de reigerskolonie zijn de blauwe reigers volop bezig 
met de nestbouu). Deze kolonie bevindt zich in de duinbosjes 
vlakbij het reservaat.
- In het Zwin zelf zijn zowat alle wilde eenden en grauwe 
ganzen reeds gepaard. Bij zacht weer zal de broedperiode 
ook voor hen weldra aanvangen.
- De grutto*s"waren reeds v r o e g 'in' hun' bro edgebieden terug.
Dat zijn vooral natte weilanden. In de overstroomde weiden 
voor het reservaat verblijven momenteel enkele tientallen 
exemplaren van deze prachtige steltloper.

2. Uiteraard hebben we uitstekende relaties met andere 
nat uurr eservaten en educatieve parken. Zo kregen we van 
Paradisio een vrouwtje oehoe. Ons mannetje was meteen in 
zijn sas en zingt nu volop.
Van de Zoo van Antwerpen kregen we een mannetje sneeuwuil.

3. EERSTE liiflflRNEPlING IN BELGIë van een GROTE GRIJZE SNIP.
Gedurende drie dagen (van 16 tot 18 januari 11.) verbleef 
in het Zwin een grote grijze snip. Deze N o o r d -Am erikaanse 
steltloper trekt slechts uitzonderlijk naar Europa.
Tie ntallen ornithologen zijn deze uitzonderlijke dwaalgast 
komen bewonderen.

4i_Andere_sgeciale_waarnemingen_in_de_Zwinstreek_^_
- meer dan 210 zilverplevieren op 5 februari ;
- meer dan 430 bonte strandlopers op 11 februari
- een mannetje havik op 9 februari ;
- geregeld eén zeearend in de periode tussen 2 en 22 januari.

De Conservator,
Guido Burggraeve.
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