- 3 Op en tussen de betonblokken aan de voet van de pier fourageerden
paarse, bonte en drieteenstrandlopers en me ~rdere oeverpiepers.
De excursie in de AW-duinen h~d hetzelfde verloop als 13 maanden tevoren; de visarend en de zwarte mees ontbrak'e n echter. In plaats
daarvan werden een buizerd, e en vrouwtje blauwe en een mannetje
grauwe kiekendief waargenomen. Dit keer 'leefden' de duinen van de
duizenden kramsvogels, koperwieken en spreeuwen die e r fourageerden
of overtrokken.

4 april 1976 - 12 deelnemers.
De excursie werd di e dag begunstigd door zonni g en vrij wel windstil
weer. Mogelijk dat hierdoor de fitiss e n en tjiftjaffen rondom het
Quackjeswater uit volle borst blijk gaven van hun terugkeer; de
zang van d e standvogel waarv o or wij het gebi e d bezochten - de Cetti's
zange~hoorden wij niet minder uitbundig op minstens 5 plaatsen.
Op de plas zelf zaten 2 futen, baltsende dodaarsen, een tiental mannetjes slobeenden en 2 paar tafeleend. Byzonder geboeid stonden wij
te kijken naar de achtervolging en het daarop volgende felle gevecht
met bijpassende merkwaardige geluiden van 2 mannetjes groene specht.
Op het Haringvliet ontdekten wij minstens 10 roodkeelduikera, vele futen e n 3 paar krakeend.
Buitengaats de g esloten spuisluizen in d e Haringvlietdam zwommen 1
roodhalsfuut, honderden aalscholvers, 1 brilduiker, ca. 30 eidereend
en 4 paar middelste zaagbek. Eén 'dwergme e u w en ca. 20 grote sterns
fourageerden temid den van ander e meeuwen bij de monding van de .. buitenhaven van St e lle ndam. Langs h e t strandj e tussen dez e monding en het
reservaat De Kwad e Hoek vond e n wij veel dode vogels: 1 roodkeelduiker,
2 fuut, 1 slobeend, 2 scholeksters, 1 tureluur en 21 bonte strandlopers. Bij het meertje achter d e buitenhaven van ttell e ndam zaten
vele wintertalinge n e n smient e n plus ca. 200 grauwe ganzen en 1 rietgans. Rijdend langs h e t Zuiderdiep - de begrenzing van de Plaat van
Scheelhoek - hadden wij een goed gezicht op dit, op Domeingronden
gelegen, nat;,_µurrE!sE?rvaat van de S tichting de Beer.
Boven de riet_~ eI). biezenvelden vlogen minstens 2 paar bruine en i paar
blauwe kiek e ndief e n 1 velduil ; ca. 200 grauwe . ganzen, 1 kolgans, 450
brandganzen en 1 bastaard canadagans fourageerden op de weilanden ten
Zuiden van deze velden.
Verder rijd e nd over Goer ee b e reikten wij 2 cirkelende ruigpootbuizerden nabij Melissant. Bij het Hellegatsplein fourageerden op de slikken van Ooltge nsplaat vel e tientallen wintertalingen, pijlstaarten,
slobeenden; ber g eende n, wulpe n en bont e strandlopers, terwijl in het
daarachter g e le g en Volkerak circa 40 aalscholv e rs zwommen.
Een minutieus bijgehouden NOU-kaartje leerd e ons, dat er deze dag
91 soorten we rden waargenomen .
30 april - 2 me i 1976 - Achterhoek - 13 de e lne mers.
Pas in het b e gin van vrijdag middag kon vanuit onze 2 gehuurde huisjes
bij het buurtschap Brinkheurne de eerste excursie starten.
Wij liepen langs de beek Boven-Slinge vanaf Stemerdink tot Bekendelle,
een fijne wandeling door fraaie voorjaarsbossen vol vogelzang en min
of meer byzondere planten. Vooral de in re g io Groot-Amsterda~ minder
algemene soorten ·als grote lijst e r, gekraagde en zwarte roodstaart
alsmede de boomkl e v e r kregen me e r de aandacht. Langs de be e k werden
op 5 plaatsen grote gele kwikstaart paren waargenomen: 1 x in Stemerdink, 2 x in Buskersbos e n 2 x in Beke ndell e . Aan het begin en aan _
het eind van de wandeling langs de be e k zat e en kleine bonte spech~~ bij Bekendel'l e vloo g e e n buizerd en werd een appel vink gehoord en
gezien.

