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De broedperiode is praktisch voorbij. Er was ondermeer 
een broedgeval van de zeer zeldzame zwartkopmeeuw (Larus 
melanocephalus) dat jammerlijk genoeg niet slaafde. 
Waarschijnlijk door mantel- of zilvermeeuwen werd het 
nest vernield. Anderzijds is een solitaire zwartkopmeeuw 
met een kokmeeuw gepaard. Dit gemengd broedgeval had 
twee jongen ais resultaat die op de eerste vijver van 
het reservaat kunnen gezien worden, dus net over de dijk 
achter de Koninklijke Villa,
Opnieuw kenden we een stijging van het aantal broedparen 
van hot visdiefje (Sterna hirundo). Er waren 132 broed
paren. Sterntjes zijn fantssbische trekvogels. Ze 
brengen de winter door langs de Atlantische kusten van 
Centraal- tot Zuid-Afrika. Ze komen hier op de broedplaa 
sen terug rond half april om reeds opnieuw te vertrekken 
vanaf juli, van zodra de jongen vliegvlug zijn.
Van 1 tot 6 juni 11. noteerden we uitzonderlijk vroeg
zeer belangrijke trekverplaatsingen van meeuwen en sterns 
Tussen 830 sterntjes telden we op 3 juni niet minder dan 
27 noordse- (Sterna arctica) en 32 grote sterns (Sterna 
sandvicensis). Op 4 juni werden zelfs 85 grote sterns 
waargenomen.
Acht broedparen ooievaar brachten 6 jonge ooievaartjes 
groot. p'    ; '■ '
De speciale vroege morgenwandelingen voor het beluiste
ren van vogelzang kenden, een buitengewoon succes.
Op 27 april (om 5.00 h.) waren er een zestigtal deelne
mers. Op 2 5 mei (om 4.00 h.) waren er ongeveer 160
mensen op de afspraak. Telkens werd de nachtegaal vrij 
behoorlijk gezien en gehoord. Tijdens deze excursie's 
werden ook enkele zeldzamere vogels gezien zoals pur
perreiger, grote burgemeester en houtsnip.
Momenteel Is de vroegzomertrek reeds begonnen. Vanaf 
half juli komen talrijke watervogels,die in het binnen
land broeden (o.a. in de Kempen), naar de kust waar ze 
langs de Westerschelde en op slikken en schorren zoals 
die van het Zwin overvloedig voedsel vinden. Ook kunnen 
we hier reeds soorten aantroffen che in de Baltische lande, 
broeden en nu roeds op trek zijn naar hun overwinterings- 
gebieden.
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