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Zondag 26 januari ekskursie van de K.N.N.V. onder leiding van

Cor de Groot naar de Zuidpier, het strand en de Kennemerduinen

'Qe kwamen samen aan 't begin van de Zuidpier: 7 dames, 5 heren en

2 honden. (6 leden van de vogelwerkgroep).

Eén tri ste ervaring op het strand; een zielig olie-slachtoffer,

een Roodkeelduiker, die vergeefse pogingen deed om weer naar zee te komen.

Volgens Cor 'as hij al te ver heen om nog in 't vogelhospitaal te kunnen

genezen. Arm slachtoffer van de mens! Hierna liepen we in de stralende

zon langs het strand tot Parnassia, hielden da >r pauze en aanvaardden

toen z'n zessen de thuisreis door de Kennemerduinen. De huigpoot-

buizferd, door duinw- chter Schouten h ast dagelijks gezien, rilde zich

niet aan ons vertonen., isschien door de drukte in het duin? Slechts

enkele meesjes hoorden we. Verder moesten we tevreden zijn met het mooie

weer en het prachtige duinlandschap, al plannen makend voor komende in-

ventarisering in de lente.

Al met al een fijne dag, vooral door do goede leiding van Cor, die

ons ook op 't strand allerlei vist te vertellen over schelpen, slakken,

rulkeeieren enz. Hopelijk zullen v?e er nog veel op uittrekken tot " le-

ringhe en de vermaeck".
Stevig. C.Molenaar
Kastanjelasn 5'» Bloemendaal.

Gezien de honden, een grote bloedhond en een klein hondje, dachten

we niet veel vogels te zullen zien. Dat viel erg mee. De honden gedroegen

zich voorbeeldig en vooral de grote lobbes stal alle harten en joeg geen

enkele vogel na. Al gauw za en we veel Drieteenstrandlopertjes en Steen-

lopers, die bedrijvig heen en weer liepen. Op een strekdam ten N. van de

pier zagen we een jonge Aalscholver en ook een Kuifaalscholver, vlak bij

elkaar, zodat we goed het verschil konden zien. Overal vlogen en zaten

Zilver- en Grote Mantelmeeuwen en toen er een tanker uitvoer, zwermden

er honderden meeuwen achteraan, vooral Kapmeeuwen.

Tussen al die meeuwen waren ook duidelijk enkele Stormmeeuwen waar

te nemen en konden we prachtig de tekening op de vleugels zien van een

jonge Drieteenmeeuw en de zwarte vleugelpunten van enkele adulten.

Slechts één eend zagen we, en wel een mannetje Eidereend. Op de steen-

blokken terzijde van de pier lieten een kleine 20 Paarse Strandlopers

ons heel dichtbij komen. Ook vlogen daar 2 Oeverpiepers steeds een eindje

verder, naarmate wij verder liepen. Al met al best de moeite waard om

de koude wind op de pier te trotseren.


