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1. Zoals gebruikelijk waren, de speciale vroege morgenwande

lingen voor liet observeren van zangvogels een groot 
succes. Zowel op 1 ais op 19 mei werd de koning der 
zangvogels, de nachtegaal, onder zeer goede omstandig
heden geöbserveerd door de 6 groepen (want er waren 
meer dan 150 deelnemers). We telden respectievelijk 
23 en 21 zangposten.
Enkele groepen gingen ook op het strand waar talrijke 
fossiele haaie- en roggetanden gevonden werden; Deze 
fossielen dateren uit het Eoceen en zijn dus ongeveer 
45.000.000 jaar oud;

2. In de verzamelingen van het vogelpark broeden heel wat 
vogels : 8 paartjes ooievaar, meerdere kwakken,, kluten 
f een torenvalk, en een kleine mantelmeeuw.

3. In de schorre van het Zwin is het broedseizoen op zijn 
hoogtepunt. Kluten, scholeksters, tureluurs en bergeen
den zijn terug in hun geliefkoosd biotoop. Zowat overal 
kan men in het reservaat hun paarspel bewonderen.
Minstens 6 paartjes van de zeldzame zwartkopmeeuw broe
den tussen zo.’é l 5.000 paartjes kok-, 2 paar storm- en
een 1 5-tal zilvermeeuwen.-  Vanaf half april .keerden ,
ook de visdiefjes terug vanuit hun.verre overwinterings- 
plaatsen (ten zuiden van de Evenaar). Ze broeden in ko
lonie' s op de eilandjes in de vijvers van het reservaat. 
Ook de zeldzame Dougall's stern werd reeds geöbserveerd.

4. Enkele zeldzame waarnemingen ;
- een grote burgemeester van 8 tot 15 april ;
- drie geoorde futen van 14 tot 20 mei ;
- een kleine zilverreiger vanaf 20 mei en meerdere waar
nemingen van purperreigers ?
- een ijseend tot 17 mei ;
- een Amerikaanse gestreepte strandloper (Calidris mela

notos) op 15 mei ; er zijn slechts een vijftal waarne
mingen van deze soort voor ons land ;

- 5 beflijsters op 19 mei.
5* Op 17 mei was er spectaculaire trek van broedvogels uit 

het hoge Hoorden. Gedurende het geleid bezoek (van 10 
tot 12 u.) noteerden we ; 775 kanoet-, 26 kleine -,
2 krombek- en 16 paarse strandlopers, 250 zilverplevierèn, 
180 rosse grutto ' s en 110 steenlopersj, de meesten broeden 
in Siberië. , De Conservator,

Guido Burggraeve,


