
Activiteitenprogramma

tot en met juni 2005

Elk seizoen probeert de activiteitencommissie, bestaande uit Corine Eising,

Petra Bolt, Aaldrik Pot en Tijmen Hordijk, een aantrekkelijk en afwisselend

programma samen te stellen.

Suggesties kunt u altijd aan een van hen doorgeven!

Lezingen

Excursies

Voor de excursies kunt u zich opgeven bij dege-

ne die bij de betreffende excursie vermeld

wordt. Geef bij het aanmelden via e-mail of

telefoon even door ofu met de auto komt en

hoeveel vrije plaatsen er eventueel beschikbaar

zijn in de auto. Daarnaast graag uw telefoon-

nummer vermelden,voor het geval er op het

laatste moment iets verandert.

Woensdag 19 januari

Eidereenden in de Waddenzee:

soms zit het mee, soms zit het tegen

Lezing door Romke Kats

Rond 1900 was de Eidereend in Nederland niet

zo algemeen als tegenwoordig.Gedurende de

laatste honderd jaar heeft de Eidereend een op-

mars doorgemaakt enis het aantal fors toege-

nomen. Nu komen Eidereenden het hele jaar

voor in de Waddenzee, enrecentelijk ook op de

Noordzee, maar de aantallen fluctueren zowel

in de loop van het jaar als tussen jaren.

Gedurende de laatste decennia zijn verande-

ringen in aantal en verspreiding waargenomen

met als dieptepuntmeer dan 20.000 dode

Eidereenden in de winter van 1999-2000. Met

behulpvan anekdotische waarnemingen en

grootschalige (vliegtuig)tellingen is geprobeerd

het verloop van het aantal Eidereenden in

Nederland te reconstrueren ente bepalen wel-

ke factoren een rol hebben gespeeld bij de ster-

ke toename in de jaren veertig tot en met

zestig, maar ook bij de afname in de laatste

twee decennia.

Zondag 30 januari

Blauwbekken in de polders

Excursie doorTijmen Hordijk

Op de fiets(!) door de polders rond het

Zuidlaardermeer (Westerbroekstermadepolder,

Rolkepolder en Oostpolder) om daar de winter

te beleven. Met zeer waarschijnlijk winter-

gasten als Grote Zaagbek, Brilduiker en

Nonnetje, maar met zekerheid warme snert en

koude berenburg in Café de Lanteern in

Noordlaren. Lengte van de fietstocht circa 45 ki-

lometer en afhankelijk van tijd en temperatuur

eenkorte wandelingin de Rolkepolder. Op de

terugweg fietsen we door de Appelbergen: mis-

Bij het ter perse gaan van deze Gors is nog geen

besluit genomen over de locatie waar vanaf he-

den de ledenavonden en de lezingen zullen

plaatsvinden. Dit wordt via de website bekend

gemaakt. De
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Vertrek: busstation Groningen lijn 318.

Aanwezig: 08.15 uur. Vertrektijd: 08.31 uur

Kosten: ca. € 10,- per persoon

Opgeven bij Aaldrik Pot

(aaldrik@putorius.nl, 0595 - 44 46 20)

Zondag 1 mei

Hasbruch o.l.v. PieterTepper

en Petra Bolt

Het Hasbrucher Urwald, gelegen nabij

Oldenburg, is een van de vermaarde bosreser-

schien nog een paar Kruisbekken?

Vertrek: 10.30 uur:

Overwinningsplein Groningen

Terug: loop van de middag

Opgeven bij Tijmen Hordijk

(tijmen@platformgras.nl, 050 - 571 05 45)

Woensdag 16 februari

Kemphanentrek door Nederland

Lezing door Yvonne Verkuil

In het voor- en najaar is Nederland een

kemphanenbolwerk met vele tienduizenden

doortrekkers. Ons land lijkt daarmee een be-

langrijke schakel in de jaarcyclus van de

Kemphaan. Hoe belangrijk is Nederland? Naar

welke broedgebiedenzijn 'onze' Kemphanen

onderweg? De laatste jaren zijn we meer over

Kemphanen te weten gekomen doordat traditi-

onele vogelvangers, de wilsterflappers, er

steeds meer van ringen hebben voorzien. Dit

ringprogramma heeft al tot één spannende ont-

dekking geleid: er blijken ook

Kemphaanmannente bestaan die veel op de

veel kleinere vrouwtjes lijken. Door middel van

een nieuw kleurringprogramma doet Yvonne

onderzoek naar onder andere herkomst, trek

en populatiegrootte van de Nederlandse

Kemphanen.

Zaterdag 26 februari

Vogelen (lopend) langs het Pieterpad

(16 kilometer)

Excursie door Aaldrik Pot

Wie kent het beroemdste wandelpad van

Nederland niet? Dicht bij huis is er een aantal

heel fraaie etappes. Een daarvan is Zuidlaren-

Rolde. De tocht gaat onder meer langs het

Schipborgse Diep enover het Ballooërveld. De

wandelingis ook voor vogelaars interessant en

wat is er nu mooier dan wandelen combineren

met vogelen? Kans op Roodborsttapuitenen

wellicht een verdwaalde Klapekster. In Rolde

stappen we op de bus naar Assen of Groningen.

Woensdag 9 maart

Buidelmezen in Zuid-Hongarije

Lezing door Dusan Brinkhuizen

In het voorjaar van 2004 heeft Dusan

Brinkhuizen meegeholpenaaneen onderzoek

naar Buidelmezen in Zuid-Hongarije. Tijdens

zijn verblijf van twee maanden heeft hij de

Buidelmees van alle kanten leren kennen. Deze

soort kent een uniek paringssysteem; 'ambi-

seksuele polygamie'. Tijdens het broedseizoen

is er eenseksueel conflict tussen de mannetjes

en de vrouwtjes: wie gaat de eieren uitbroe-

den? In de lezing staat de Buidelmees met zijn

strategieën centraal. Daarnaast wordt aandacht

geschonken aanandere Hongaarse specialitei-

ten met foto’s enverhalen uit het veld.

Zondag 3 april

Wandelen door het terrein van landgoed

De Braak en door het Friescheveen

Excursie door Henk van den Brink

Ook dit jaar eenexcursie speciaal voor de

nieuwe en nieuwere leden. Begin april zal er in

het gevarieerde landschap van De Braak enhet

Friescheveen weer voldoende te zien zijn. Een

Kleine Bonte Specht laat zijn territoriumroffel

horen ener zullen nog veel soorten eenden te

zien zijn. Verder laten we ons verrassen door

wat we in het bos, de plassen en het moeras

tegenkomen. Uiteraard zijn ook 'oudere' leden

welkom.

Vertrek 09.00 uur:

Overwinningsplein Groningen

Terug: begin van de middag

Meerijkosten: € 2,50 per persoon

Opgeven bij Tijmen Hordijk

(tijmen@platformgras.nl, 050 - 571 05 45)

Woensdag 13 april

Algemene Ledenvergadering

De jaarstukken zullen met De Grauwe Gors die

begin 2005 verschijnt meegezonden worden.
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Buidelmees,Grote Karekiet, Raaf, Bonte Kraai,

Eurokanarie, Sperwer, Grasmus (en ook de

combinatie!). Dit om eenidee te geven van de

rijkdom ter plaatse. Daarnaast kun je er ook te-

recht voor planten, vlinders en amfibieën. Het

is eenkleine 400 kilometer rijden.

Fietsen zijn te huur in Gartow. Meenemen kan

ook natuurlijk. Nadere praktische informatie in

de volgende Grauwe Gors en op de website.

Vertrek: 06.30 uur:

Overwinningsplein in Groningen

(boot naarTexel om 08.30 uur)

Terug: begin van de avond

Meerijkosten: € 18,00per persoon

Opgeven bij Pieter Tepper enPetra Bolt (p.g.tep-

per@farm.rug.nl, 050 - 549 16 06).

vaten in Duitsland met de benaming Urwald.

Het Hasbruch is eeneiken-haagbeukenbos

met een vochtige, lemige bodem. Het echte

oerbos, ongeveer 38 hectare groot, ligt ingebed

in eengroter bos van circa 630 hectare. Al

wandelend hopen we verschillende soorten

spechten, waaronder Zwarte, Kleine Bonte,

Middelste Bonte en Grijskopspecht, waar te

kunnen nemen. Daarnaast kans op Grote Gele

Kwikstaart, Appelvink, Zwarte Mees, Glanskop.

Vertrek: 5.30 uur:

Overwinningsplein Groningen

Terug: in de loop van de middag

Meerijkosten: € 17,00 per persoon

Opgeven bij Pieter Tepper enPetra Bolt (p.g.tep-

per@farm.rug.nl, 050 - 549 16 06)

Vrijdag 13 mei t/m maandag 16 mei

Dannenberg-Gartow

Excursie door Wim Woudman

Een uitzinnig vogelrijk gebied. Kamperend, in

een caravan op camping Laascher See of in een

gastenverblijf in de naaste omgeving. Dagelijks

wordt er gefietst en gewandeld, waarbij gelet

zal worden op vogels en hun zang. Er zijn bre-

de uiterwaarden met eeuwenoude eiken en po-

pulieren, er zijn grassteppes, er zijn stukjes

oerbos, waaronder het Elbholz, er is een fraai

stroomgebiedvan het riviertje de Löcknitz, er

zijn veel heggenlangs akkers enweiden ener

zijn aardige dorpjes en stadjes. Vogels die er

voorkomen: Watersnip, Ooievaar (meest wit,

soms zwart), Kraanvogel, Zeearend,Rode en

Zwarte Wouw, Geelgors, Grauwe Gors (zeld-

zaam), Ortolaan, Paapje, Wielewaal, Nachtegaal,

diverse spechten (ook Grijskop enMiddelste

Bonte), Grauwe Klauwier, Kramsvogel,

Zaterdag 21 mei

BIG DAY!

Ook dit jaar zal de competitie tussen de deel-

nemende teams weer hevig zijn. Wie ziet op

deze dag tussen 0.00 en20.00 uur de meeste

soorten vogels? En dat zonder gebruik van

auto. Spannendwaar de teams elkaar dit jaar

toevallig tegenkomen; soms blijken er opeens

tegelijkertijd twee teams in hetzelfde bos op

strooptocht te zijn!

Het perenhoutenBig Day-wisselei krijgt weer

eenjaar lang ergens anders een ereplaats of

scoort het winnende team van2003 weer het

grootste aantal soorten?

Teams bestaande uit ten minste twee mensen

kunnen zich opgeven bij Alco van Klinken, tel.

050 - 53 47 059. De prijsuitreiking en het min-

stens zo belangrijke napraten beginnenom on-

geveer 20.00 uur op een nader te bepalen loca-

tie. In verband met het reserverenvan het

restaurant graag tijdig opgeven bij Alco!

Zaterdag 4 juni

Naar Texel! o.l.v. PieterTepper

en Petra Bolt

Voor een excursie naar Texel hoeven we geen

reclame te maken; waarschijnlijk is iedereen

wel eens eenkeer op dit mooie Waddeneiland

geweest. Na de overtocht van Den Helder naar

Texel gaan we met de bus naar De Cocksdorp

waar we fietsen zullen huren. We maken een

fietstocht van ca. 30 km langs De Schorren, De

Bol, Wagejot, De Slufter en de Eierlandse dui-

nen. We hopen dan zo veel vogelsoorten gezien

te hebben dat we tevreden de terugtochtnaar

de boot maken. Mocht er nog tijd over zijn dan

kunnen we ook nog naar de Moksbaai enDe

Geul gaan.
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