
14 januari 1928, 
•t Sloe Sloedam1 100-en Bergeenden, samen met n,-zijde..c:'.2000, Vluchten 
tureluurs (100-en samen), Veel wulpen, een 200 scholeksters samen, 
Enkele juv. of~ brilguikers, Wilde eenden, meer dan vroeger in vluchten van 
500 en meer, vnl • if' ó' • 4 + 2 ~nzen, Smiefeiten talrijk, doch niet zo veel e. 
als vroeger, Kleine vlucht wintertalingen, Een Branta leuoopsis, Vrij veel 
leeuweriken, enkele graspiepers, een paar kneuen, vinken en groenvinken~ 
.Callandpolder, Zeer veel gewone eenden, .Veel koeten, een paar 100 samen, 
buitendijks (ook vrij veel binnendijks), Vrij veel rietgorzen, 2 Reigers, 
een torenvalk, een troep nonnetjes ±. 10 samen, ook ~ ß', hier weinig smien- · 
ten, · 
In de Zandkreek, grote vluchten smienten, vluchtjes Mergers serrator, 
enige brilduikers, enkele paartjes Pijlstaarten en 5 (3 ad,, 2 juv,) 
Cygnus oygnus (veel geel, weinig zwart op snavel), In het Kanaal door 
Walcheren veel Dodaarzen, op de singel 1 witte kwikstaart, 

29 juni 1928, 
60 scholeksters en 100 wulpen en 200 bergeenden, Diverse tureluurs, ook 
1 zwarte ruiter in onvolk, kleed, 

10 juli 1928. 
Enkele bergeenden met jongen, Zeer veel tureluurs, honderden, alle waar 
echijnlijk ouden en jongen, die in 1928 gebroed hebben of uitgebroed zijn, 
l Groenpootruiter, Enkele kluten, 
De Piets Talrijke zwarte ruiters, waarvan vele in volkomen (zwart) kleed, 
Een enkele grutto, veel tureluurs, minstens 2 paar kluten, een dodaars, 
een enkele wulp, Zwarte ruiters+ dol{ijn, 
Scheajren1 Een tiental kemphanen Î d"ö'overgang naar winterkleed), Een 
10-tal zwarte ruiters {ook hier volkomen kleed), Verschillende gewone 
gruttó•s (trekken), Een 6-tal of meer zomer,;alingen, vier of vijf' slob 
eenden en é~n witgatje, 

20 november 1928, 
Zeer veel smienten, enkele honderden tesamen, Bergeenden zeer talrijk, 
met die van de Sloedam (N,) samen ver over de 1000, ±>400 Kluten, De 
meeste in een grote troep van 250 h 300 en een kleinere van 100 en er 
broeden zuidelijker bij Nieuwdorp nog een 38 stuks, Behalve smienten 
zeer veel /vrijwel evenveel) gewone wilde eenden, Slechts een ó7bril 
duiker, Zilverplevieren talrijk, overal verspreid bonte strandlopers in 
grote vluchten, tesamen een 1000 tal (dus met n,zijde erbij), Totaal 
aantal tureluurs 150 - 200• Geen rosse grutto's, scholeksters vrij veel 
(SO h 100 in totaal). Kieviten zijn talrijk op de weilanden, 'Bij een 
vlucht 3 goudplevieren, 
Z .van Sloedallla wein15 ( enkele slobben, 5 6' pijlstaarten en een aantal 
o o) eenden verder, Een slechtvalk (juv,) en een c(Tof Juv, Cyameus, 
Te! N, van Sloedam1 l slechtvalk (juv,) en veel eenden (gewone wilde, 
smienten, 1Ö% slobben (deze hier talrijk) en een paar pijlstaarten, 
Hier een grote vlucht tureluurs, Alle eenden tesamen :!:. 2 000 (l 000 smien 
ten, 700 wilde eenden, 200 \ 300 slobben), enkele 10-tallen pijlstaarten, 
Bonte strandlopers, zilverplevieren hier algemeen, Leeuweriken talrijk, 
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De Piets een 100 smienten, 200 koeten, wat dodaarzen, een paar tureluurs 
en minstens ~~n half dozijn zwarte ruiters. Bonte strandlopers hier 
binnendijks talrijk, samen over de 200 (2 paartjes! slobeenden. Ten 
slotte aan de Sloedam nog een slechtvalk, die een kapmeellW gekrapd had 
en wat ganzen gehoord• l Smelleken, · 

5 januari 1929• 
ScheJl$en1 enkele koperwieken, een smelleken of rf' sperwer; in enkele 
wâkksn wat smienten en 3 brilduikers, Vluchtje patrijzen, Overal veel 
leeuweriken (71000 samen), Veel graspiepers en wat rietgorzen ( vluchtje 
van 15-20 stuks), enkele groenlingen en vrij veel geelgorzen• - 
9 Goudplevieren~ z,w. 2 000 amianten, grote vluchten gewone wilde· 
eenden, 1 000 h 1 500 bergeenden (ten n. en ten z. v.d. Sloedam)• 
Overal zeer grote vluchten en honderden verspreid bonts strandlopers. 
1 Kapmeeuw, 200 koeten. Tureluurs zeer talrijk• Veel wulpen, groters 
vluchten en vele verspreid, nonnetjes talrijker dan ànders. - 
De Piets sen vluchtje ( veel ilii') en elders kleine partijtjes, 
Erilduikers veel ó'rl1. Enkele ·troepjes pijlstaarten, 1 slechtvalk· ten n. 
en 1 ten Z• van de 3losdam- Zilverplevier ook talrijk, vooral ten Z• 
van de Sloedam, 3 rosse grutto•s ten n, en enkele ten z, van de Sloedam. 
Tenn, van de dam, buitendijks, 1 zwarte ruiter en binnendijks ~~n wit 
gatje. Scholeksters weinig talrijk, 
Bij Nieuwdorp een grote vlucht (200) kepenJ ook een vluchtje krams 
vogels en wat ringmussen, Hier en daar een gewone vink, .1 nuut, Veel 
spreeuwenvluchtjes en enkele ganzentroepen, Hier en daar een enkele 
dodaa~s. Vergeleken bij vroeger was het aantal wilde eenden en nonnetjes 
veel groter, Bij 1928 vergeleken vooral veel bontestrandlopers. Ture 
luurs vrijwel stationnair, 

7 januari 1930, 
Nieuwland• vrij veel kieviten; veel troepen 1'11llpen, 7 + troepje goud 
plevieren. 
Scharren, 1 troep fraters, overal kleine troepjes leeuweriken en gras- 
piepers, 20 h 30 geelgorzen. Ten Z• van Sloedam1 zeer veel bergeenden, 
zeker 2 500 - 3 000 stuks (geschat)• naine troep slobeend.en en natuur 
lijk honderden amianten en gewone wilde eenden. Overal tureluurs. 
l ~ 2 zwarte ruiters gehoord, Zeer weinig ( 20) scholeksters, geen 
zilverplevieren, geen kluten. 
Ten N. van de Sloedama samen 500 bergee~dan en uit verscheidene·1cooen 
bestaande amiententroepen. Ook twee ot meer kleine vluchten tureluurs en 
natuurlijk wulpen, Een slechtvalk Ci)• Ook hier veel wilde a.inden in 
grote troepen, 
Zandkreek1 (bij de grondplaat) smienten en wat bergeenden;± 3 000• 
3 - 400 scholeksters. if'!+ Î middelste zaagbekken, enkele wintertaliDgen, 
enkele brilduikers• 1 Podiceps auritus. Enkele nonnetjes ( geen ci"~• 
De Piet1 veel smienten, veel pijlstaarten ( ± 150 bij elkaar), 
Grote bergeendengroep. Totaal aantal overwinterende bergeenden 7000.- 
7500. Buitendijks veel koeten an ook nog grote troepen gewone wilde 

_ eenden, 5 reigers• · 
Calandspolders enkele zilverplevieren, tureluurs, bonte strandlopers 
(deze zeer weinig talrijk), Hier ook een o smelleken. 
Schengsns grote troepen koeten, brilduikeis ( ct'en £ of juv,) 
1 Fuut en een Podiceps auritus, Colymbus arcticus. 7 Zwarte ruiters, 
1 nonnetje, 1 slechtvalk. 
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27 september 1930, 

lOOen ICl.1.tten, 500 - 750 eenden en talingen, Weinig scholeksters, 
bonte strandlopers en bontbekplevieren, een enkele zwarte ruiter. 
Betrekkelijk grote vl1.tohte11 t1.trel1.t1.trs. Bergeenden talrijk (lOOen). 
Enkele zilverplevieren, Grote wolk~ spree1.twen boven de kwelders 
(vliagan?). Enkele rcsse grLttto•s ó'+ ~ toppereend, 

28 sepU;';llllber 1930, 

Schengenr B1.titendijks1 een D.vergstern; enkele tapi.titan, 
Binnendijks1 één ercte troep slobben ( ,fl cr'bijna 1.ti tgekle1.trd), + 8o 
smienten, Verder 1 kemphaan en 4 geoorde futen, Veel dodaarzen, 
rrekkende troepjes veldlee1.tweriken, 

4 maart 1934° 

Calandspolder1 één grote troep :£':raters, i BlaLtWe kiekendief'--.:: 
Bui ten Piets Wat bergeenden en ami enten, wat wLtlpen, geen strandlopers c 
plevie.-tjes, 1 o slechtvalk, · 
Zandkreek1 enke!e troepen smienten, samen een paar 100, ? ó' dr1.tk bal tsar 
Een paar 100 scholeksters, · 
Zandkreek1 wat brildLtikers, Op •t Slikt enkele oeverpiepers, 
N,van Sloedam1 enkele lOOen smienten, bergeenden, scholeksters,· 
Een 100 wild9 eenden, 
Sloe (Z)1 Bergeenden talrijk, t1.trel1.t1.trs in troepjes, enkele wintertalille 
vrij veel w:!.lde eenden en smiententroepjes, wat wLtlpen, 
~en kl1.tten, 
Binnen Piets minder nonnen en smienten, Wat t1.trel1.t1.trs, o"'len ~ pijlstaart 
Wat w,intertalingen, enkele bonte strandlopers en bontbekjes, 
4 Dodaarzen, 
Sohenge111 veel wilde eenden, 1 :f'1.t1.tt, 1 cf slobeend, wat wintertalingen, 
t1.treluurs in troepjes. Een enkele brildLtiker, 1 kui:f'eend, 1 2 sperwer, 
14 Anser spec.➔ n,o, Zwa.lcke kraaientrek ged1.trende hele dag, 

11 oktober 1936, 

Z,Sloei;>-200 kl1.tten, vrij veel wilde eenden, Wat bergeenden, 3 rosse 
grLt'tto•s, ·Veel silverplevieren, bonte strandlopers an knoeten. E4n of' 
twee slech"tvalken, 1 bruine kiekendief', 1 ~ blaLtWe kiekendief', veel 
wulpén, enkele blauwe reigers, 
Nieuwdorp, 2 p1.ttters, alle gewone zangvogels, 2 of meer oeverpiepers, 
een o toppereend, vrij veel t1.trelu1.trs, 2 rietgorzen, 
Slvetinm N,1 + 500 scholeksters, 60 - 70 gewone grutto•s, een paar honder• 
rosse grutto•s, enkele groenpoten, turelu1.trs, steenlopers en bonte 
strandlopers. 
Sloedam Z,1 veel t1.trel1.t1.trs, paar slobeenden, enkele wintertalingen, 
De Piet, bLtitendijks wat zilverplevieren en bontbekken, Binnendijks, 30 ! 
40 kl1.tten, Paar honderd smienten, Vele 10-tallen dodaarzen, 1 Geoorde 
:f'u1.tt, Grete trcep7 200 z/Mirte rui tars, wat groenpoten, veel bonte strand 
lopers, 1 of 2 wintertalingen, wat bontbekken, een enkele watersnip, 
1 of' 2 pijlstaarten, enkele wintertalingen, troep van ,t 30 ganzen, een 
enkele slechtvalk, 
Schengen1 veel slobeenden, zeer veel koeten, wat wilde eenden, 2 kluten, 
vrij veel watersnippen, wat dodaarzen, enkele slechtvalk, 1 witgat, 

31 augustus 1937, 

Sloedam Z,1 een 100 eenden,)' 200 zilverplev1eren, vele in zomerkleed, 
\1st bergeenden, 1 witgat, wat wulpen, 
Sloedam N, 500 wilde eenden, grote troep soholakaters, wat turelu1.trs, 
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