
Jaaverslag 1972 subgroepexcursies

Jaarverslag van de subgroep

Excursies 1972.

In 1972 werden 16 excursies gehou-

den, te weten:

3 avondexcursies

T"maartT
-

üïïinixcursie naar het

landgoed Groeneveld en om-

geving, ca. 30 deelnemers;

16/18 mei; roei-excursies op het

Naardermeer samen met de

deelnemers aan de vogel-

cursus (33 personen);

1 nachtexcursie

ÏÖ7II jüniT'langs de uiterwaarden

van de. Waal; 23 deelne-

mers; gehoord werden:

Kwartelkoning, Porselein-

hoen, Bos-, Steen- en

Ransuilen, Bosrietzangers

en Blauwborst; bij het

licht worden werden talrij-
ke vogels gezien, in to-

taal 83 soorten;

6 ochtendexcursies

3Ö jan,: langs de Gooimeerkust van

Port Ronduit te Naarden

tot Valkeveen; 9 deelne-

mers; er werden 46 soorten

waargenomen, o.a. Kol- en

Rietganzen, Buizerd, Sper-

wer, Blauwe Kiekendief,

Groene, Grote Bonts en

Zwarte Specht, 5 mezen-

soorten, 2 Goudvinken en

een Waterral gehoord;
27 febr.;Tafelberg- en Blaricummer-

heide; 19 deelnemers; bij

mistig weer werden 29

soorten geteld;
12 mrt.: Wester- en Bussummerheide;

5 deelnemers; bij harde

wind, koud en guur weer

werden zeer weinig vogels

waargenomen;
8 april; Laarder Wasmeer; 12 deel-

nemers; er zijn ca. 630

vogels geteld, verdeeld o-

ver 45 soorten;

7 okt* : Bikbergerbos; 14 cleelne-

mers; 29 soorten waargeno-

men';--’:-
_

18 nov. : Einde-Gooi; na eety nacht

met veel regen (tijdens de

excursie was het droog)

was alleen de excursielei-

ding 3 personen en 1 deel-

nemer aanwezig;

4 dagexcursies
26 mrt. : Texel met 16 personen; er

werden 49 soorten geno-r

teerd bij veel regen;

5 mei: Het Zwin in België; 8

deelnemers cursisten en

leden van de VWG;

3 juni: Eendenkooi Bakkerswaal

Lekkerkerk en Het Liesveld

Ooievaars dorp* -Groot-Ammers

8 deelnemers;

30 sept,:bezoek aan het R.I.N, in

Leersum en op de heenreis

het landgoed Den Treek en

terug door het rivierenge-

bied; 8 deelnemers;

2_weekendexcursies
21/23 apr,: Terschelling; 13 deel-

nemers ; er werden O.a.

grote groepen Grutto's en

Rosse Grutto's (800). 10

Blauwe Kiekendieven, 2

Beflijsters, diverse zan-

gers bv„ Kneuen en Barmsij-

zen gezien, in totaal 90

soorten;

20/22 okt.: Vlieland; 18 deelnemers

genoten van storm, hagel

en stortregens maar vooral

van grote aantallenvogels

en een prettige sfeer; waar-

genomen 97 soorten, o.a. Jan

van Cent, Houtsnip, Bokje,

Velduil, 37 Strandleeuwe-

riken, Kruisbekken en bo-

ven de boot terug naan

Harlingen een Vorkstaart-

meeuw.

Zie voor meer gegevens de excursie-

11.



verslagen in de reeds verschenen

Korhanen, Opgemerkt mag worden dat

bij minder goed weer, zowel vogels
als vogelaars (maar vooral de laat-

sten) zich veel minder laten zien

tijdens de excursies. Waarom? Dit

geldt echter beslist niet voor de

Waddeneilanden! Hoe komt dit?

L.J. Dwars-van+Achterbergh
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