
Om 4 uur

opstaan...

Na nog even naar een zanglijster geluisterd te hebben gingen wij van de

Crailose brug langs de nieuwe NS - vuilstortplaats, waar een zwarte

roodstaart zong i, over het "Gebed zonder eind". Nu een gebed zonder

end was het wel 1

Ongeveer in de volgorde van waarneming hoorden we roodborsten, hegge—-

mussen, zeer veel fitissen, veel gekraagdd roodstaarten (die deze dag

voor het eerst talrijk aanwezig waren), enkele groene spechten en op

drie verschillende plaatsen jodelende wulpen.
Enkele wulpen werden duidelijk gezien, zo ook, het grandiose, nooit

vervelende, optreden van een bolderende korhaan.

Tijdens de excursie hoorden we nog twee maal bolderende hanen.

Bij de eerst gehoorde haan verscheen ook nog eventjes ven hen. Kraaiende

patrijzen werden op verschillende plaatsen gehoord.

In de nabijheid van de schietbanen hoorden we kuifmezen.

Weer ten zuiden van het gebed zonder end zogen we een tapuit, later

nog enkele.

Verder trokken er gele kwikstaarten,“kneuen, putters (7exx), borg- en

wilde eenden en 5 kolganzen over.

Boven de heide zongen leeuweriken hun hoogste lied, In de luwte van

de eikenhakhoutwal vlogen boerezwaluwen, Een fazant werd gehoord,
terwijl houtduiven, eksters en gaaien druk waren met het interesseren

van een partner.

Even werden een winterkoninkje en een keep gehoord. Op de grond'in het

hout zaten enkele zanglijsters, die kennelijk nog op trek waren.

Nabij het korhoender reservaat zongen drie boompiepers, waarvan een

mannetje een baltsvluchtje liet zien.

Daar hoorden wij ook de eerste uit het zuiden teruggekeerde oever- an

gierzwaluwen. Bij de brug zongen groenlingen.

Dé' groep van mevrouw de Wijs, die een andere route had genomen, nam

nog drie regenwulpen, een grutto en een blauwe reiger waar*

Er werden zelfs een zingend vuurgoudhaantje en een grasmus gehoord.
Liefst elf bolderende korhanen en één hen lieten zich aan deze groep

zien.

Ik geloof wel, namens alle deelnemers te spreken'als ik zeg;

dat het zeker waard is eens om 4 uur op te staan*

J. van de Geld

Tijdens de excursie op zondagmorgen 19 april (in samenwerking met de

KNNV) is vooral op de zang van vogels gelet.

Bij het krieken van de dag liet de eerste merel zich horen. Niet lang
daarna barstte een heel concert los. Opmerkelijk was dat de merels

zich vooral aan de rand van de hei, nabij de bebouwing ophielden.
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